
 

E-KÜLALISTUND – KOHTUME ÜHISES VIRTUAALSES KLASSIRUUMIS 
TUNNIKAVA 
Tunni teema: #191 Kuidas saab küll ühe koolimaja abil pea kogu Eesti ajalugu jutustada? 
Külalisõpetaja: Jaak Juske, Gustav Adolfi Gümnaasiumi usundiloo õpetaja 
Õpilased: 7.-12. klass 
Tunni 
õpieesmärk: 

Õpilane teab, millise panuse andsid erinevad võõrvõimud Eesti kultuuri. 

Seos RÕK-iga: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus 
45 minutise 
tunni ülesehitus: 

5 min                    17 + 3 min                        20 min  
ettevalmistus      ülekanne + küsimused       iseseisev  
                           vastused                             õppimine 
                           külalisõpetajaga  

Tunni 
ettevalmistus 
õpetajatele ja 
õpilastele: 

Vajalikud vahendid: arvuti, internetiühendus, kõlarid või kõrvaklapid, tunnitööleht 
välja prindituna/ alla laadituna valmis elektrooniliseks täitmiseks. 
 
Paluge õpilastel välja printida/alla laadida (ning valmistuda elektrooniliselt täitma) 
tunniks vajalik tööleht. 
Paluge õpilastel 5 minutit enne e-külalistunni algust avada arvuti ja e-külalistunni 
Youtube'i link. 
Paluge neil logida sisse Youtube'i keskkonda, et saaksid edastada video ajal tekkinud 
küsimusi.  

Tunni teema 
taust: 

Toome õpilasteni koostöös Riigikantseleiga e-külalistunde erinevatest sõlmpunktidest 
Eesti ajaloos, mis omavad mõju meie riigi kujunemise üle siiani.  

 
Ülesanne video 
ajal, häälestus 

ÜLESANNE VIDEO VAATAMISE AJAKS 
Paluge õpilastel üles märkida 2 küsimust, mis video vaatamise ajal tekkis ning esitada 
need Youtube’i vestluses. Palun lugeda all olevat juhendit, mis on ka õpilaste töölehel. 

Otseülekande 
vaatamine ja 
küsimuste 
esitamine 
20 min 

KÜSIMUSTE ESITAMINE KÜLALISÕPETAJALE 
Küsimuste esitamise juhend õpilastele: 
Mõtle videot vaadates, kas Sul tekkis mõni küsimus, millele sooviksid vastust. Edasta 
see Youtube’i vestlusesse viisil: 

● Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
videot vaatavad.  
Võib juhtuda, et kõigile küsimustele ei jõua otseülekandes vastata. Mida varem jõuate 
küsimused saata, seda suurema tõenäosusega jõuame vastata.  
 

Iseseisev 
õppimine  
20 min 
 

Tööleht õpilastele:  
 
Tööleht „Kuidas saab küll ühe koolimaja abil pea kogu 
Eesti ajalugu jutustada?” 
 
Alates 13. sajandi esimesest poolest kuni aastani 1918 valitsesid Eesti alade üle 
erinevad võõrvõimud. Iga võõrvõimu ajal toimusid ühiskonnas erinevad protsessid ning 
sündmused, mis on mõjutanud meid tänini. Tänases e-külalistunnis saad teada, 
millise panuse andsid erinevad võõrvõimud Eesti kultuuri ning kuidas on need 
muuhulgas mõjutanud Eesti haridust. 
 
Kasuta töölehte nii:  

● enne otseülekannet vasta küsimustele,  
● otseülekande ajal küsi küsimusi  
● peale otseülekannet aruta teemat oma klassikaaslasega ja lahenda ülesanne  

 
ENNE OTSEÜLEKANNET VASTA KÜSIMUSTELE 
 

1. Selleks, et saaksid enne otseülekande algust mõelda, mida mainitud teemadest 

 



 

juba tead ja arvad, meenuta millised võõrvõimud Eesti aladel valitsenud on. Otsi 
nad üles täherägastikust!  
Märkus: Eesti- ja Liivimaa ajalugu on väga kompleksne, seega pole 
täherägastikus välja toodud kõikide etappide ja piirkondade valitsejad. 
Täherägastikus on ära toodud 6 võõrvõimu. 

 
Sõnarägastiku vastused 

 
2. Järjesta ajaliselt (alustades varaseimast) sõnarägastikust leitud võõrvõimud. 

1)Saksa ordu 
2) Taani 
3) Poola (samaaegselt Rootsi pärast Liivi sõja lõppu 1583, ent kuna Rootsi aeg kestis 
pärast seda kauem edasi üle kogu Eesti, on Rootsi järgmine. Kuid kui õpilane paneb 
siia ka Rootsi, siis võib õigeks lugeda) 
4) Rootsi 
5) Venemaa 
6) Nõukogude Liit 
 
OTSEÜLEKANDE AJAL KÜSI KÜSIMUSI 
 
Selleks, et saada vastuseid enda jaoks olulistele küsimustele saad Youtube 
otseülekande ajal külalisõpetajalt küsimusi küsida. Selleks lisa vestlusesse oma 
küsimus viisil: Kaari 12. klass, Kurtna Kool. Kuidas saada presidendiks? 
 
Ole küsimust sõnastades viisakas ja täpne. Sinu küsimusi näevad kõik, kes samal ajal 
otseülekannet  vaatavad. Mida varem jõuad küsimused saata, seda suurema 
tõenäosusega jõuame vastata.  
 



 

 
OTSEÜLEKANDE JÄREL VAATA VIDEOSID 
 
Selleks, et saaksid teada, kuidas oleksid võõrvõimu valitsemise ajal elanud sina, vaata 
videoid koolis käimisest kahel erineval ajajärgul. Seejärel vasta küsimustele: 
 

1. Vaata kahte videot, mis kirjeldavad kuidas Eestis koolis käidi 19. sajandil ning 
Nõukogude ajal. Kirjelda, kas Sina oleksid tahtnud sel ajal koolis käia ja 
põhjenda oma vastust. Proovi leida nii poolt- kui ka vastuargumente. 

 
 

Video Kas Sulle oleks meeldinud 
koolis/ülikoolis käia? M

“Kuidas 19. sajandil koolis käidi?”(2.18min)  

“Vana aja asjad: kool ja teadus” (13min)  
 
 
 
 

 
 
 

2. Kas midagi videost nähtust (koolist Nõukogude ajal ning koolist 19. sajandi 
vene aja) on ka tänapäeva koolides? Loetle, milliseid sarnasusi leiad!  
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Võimalikud 
jätkutegevused ja 
lisamaterjalid 
 

● Uuri ka enda kooli ajalugu ja vaata, kas leiad pildimaterjali ka Eesti Muuseumi 
Veebiväravast.  

● Enne 1739.aastal väljaantud põhjaeestikeelset terviklikku Piiblit (mistõttu me tänapäeval 
räägime just põhjaeesti keelt) anti esimesena välja esimese eestikeelse piiblitõlkena 
lõunaeestikeelne Uus Testament (Wastne Testament). Uuri selle teksti, kui suuri 
erinevusi sa praeguse kirjakeelega leiad ja kas Sina mõistad teksti lugeda? Wastse 
Testamendi piibliktekst.  

 
* Tunnikava on loodud selleks, et pakkuda õpetajatele välja erinevaid variante õpilaste aktiivseks kaasamiseks 
tunni teemasse. Tunnikavas on meetodite osas tihti välja pakutud valikuvariante ja õpetaja teeb ise otsuse, millist 
meetodit kasutada. Tunnikava ei pea tingimata kasutama. 

https://www.uttv.ee/naita?id=27489
http://arhiiv.err.ee/vaata/vana-aja-asjad-kool-ja-teadus
https://www.muis.ee/search
https://www.muis.ee/search
http://www.eki.ee/piibel/index.php?tegevus=viewbibletext&showversion=4&showbook=Mt&done=1
http://www.eki.ee/piibel/index.php?tegevus=viewbibletext&showversion=4&showbook=Mt&done=1

