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Järgukatse nImetus
VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

maht
Katse sooritamiseks on aega kuni kaks aastat.

Üldeesmärk
Ühtlustada  noorkotkaste väljaõpet allüksustes ning 
anda neile esmased teadmised ja oskused iseseisvaks 
tegutsemiseks erinevates olukordades.

alameesmärk
Anda esmased teadmised organisatsioonist, kodumaast, 
matkamisest ja esmaabist, kujundada noorkotka arusaama 
ohutust liiklemisest ning õpetada looma seoseid kodukandi 
ajaloo ja sealsete ajaloomälestiste vahel.

õpIVälJundId
Järgu taotlemisel hinnatakse, kas noorkotkas

teab:

 ■ oma rühmapealiku nime,

 ■ mis organisatsioonid on Noored Kotkad ja Kaitseliit,

 ■ noorkotkaste tõotust ja juhtsõna,

 ■ noorkotkaste kombeid,

 ■ milline on Eesti Vabariigi sümboolika,

 ■ riiklikke tähtpäevi ja rahvussümboleid,

 ■ võimalusi enda turvalisuse suurendamiseks tänaval ja 
internetis,

 ■ ajalooalaseid mõisteid ja kodukandi ajalugu;

saab aru:

 ■ matkamise mõistest,

 ■ liiklusreeglite vajalikkusest, 

 ■ viisakusreeglitest,

 ■ interneti ohutu kasutamise reeglitest;

oskab:

 ■ noorkotkalikult tervitada,

 ■ edastada hädakutse hädaabinumbrile 112,

 ■ jalakäijana ohutult liigelda,

 ■ hoida välilaagris puhtust ja korda,

 ■ kontrollida kannatanu elutähtsaid funktsioone,

 ■ laulda Eesti hümni.

märkused
 ■ Juhendaja võib olla iga taseme pealik, toetajaliige või 

mõni teine õppetundi korraldav isik.

 ■ Katsenõuete õpetamisel ja kontrollimisel kasutada 
võimalusel välitegevust. 

 ■ Eesmärkide saavutamiseks võib nõuete õpetamist läbi 
viia ühe ürituse raames, neid tegevusi võib liita ning 
vajadusel mugandada. 

 ■ Viidatud soovitustest kasutada oma rühmas sobivamaid 
lahendusi.

sooritatud
VI järgu katse on

kui noorkotkas saavutab

järgnevates katsenõuetes

kirjeldatu
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1
 eesmärk

Saab kontakti oma rühmapealikuga.

 läbIVIImIne/kontroll
Rühmapealik annab noorkotkale oma kontakti ja ülesande 
võtta endaga ühendust telefoni või elektronkirja teel.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on 
saavutanud kontakti oma rühmapealikuga.

 sooVItused
 ► Rühmapealik annab noorkotkale ülesande registreeruda 

järgmisele koondusele või laagrisse, kasutades ühte 
ühenduse võtmise viisi enda valikul (telefon, elektronkiri 
või muu). 

 ► Rühmapealik annab noorkotkale ülesande endaga 
ühendust võtta kindlal kuupäeval ja kellaajal. 

 ► Rühmapealik võib nö avatud raamatu vormis rääkida 
natuke iseendast ning vastata noorte küsimustele, 
et neil tekiks parem pilt oma juhist, tema hobidest ja 
väärtushinnangutest. 

 ► Võimalik on vestlusring, kus igaüks esitab enda kohta 
kolm väidet, millest üks on eksitav, ja teised peavad ära 
arvama, missugune.

2
 eesmärk

Kirjeldab Noorte Kotkaste organisatsiooni ja nimetab 
vähemalt kolm järkude alateemat.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab, et Noored Kotkad on üleriigiline 
noormehi ühendav organisatsioon, mis pakub mitmekesist 
tegevust. Noored Kotkad on Kaitseliidu struktuuriüksus, 
mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt 
terveiks Eesti kodanikeks.

Noorkotkas peab olema suuteline selgitama suuliselt või 
kirjalikult Noorte Kotkaste eesmärki ning oskama nimetada 
noorkotkaste järgukatsete kuuest alateemast kolme.

Alateemad on järgmised:

matkatarkused, riigikaitse, ohutus, ajalugu, kodanikuõpetus 
ja kehakultuur.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab 
oma sõnadega selgitada, mis organisatsioon on 
Noored Kotkad, ja oskab nimetada vähemalt kolm 
järkude alateemat.

 sooVItused
 ► Noorte Kotkaste teemalise sõnamängu „Alias” (harjutus 

2.1) ja/või alateemade kaardimängu valmistamine 
(harjutus 2.2). 

 ► Noorte Kotkaste kohta filmiklipi kasutamine ja/või 
valmistamine.

 ► Noorte Kotkaste  kohta vestlusringi korraldamine, 
toetudes (vanemate) rühmaliikmete kogemustele.
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LOODUS

ESMAABI AJALUGU

LOODUSRIIGIKAITSE

harJutus 2.2

Noorte Kotkaste koolituste alateemad on järgmised:

 ■ matkatarkused,

 ■ riigikaitse,

 ■ ohutus,

 ■ ajalugu,

 ■ kodanikuõpetus,

 ■ kehakultuur.

Nende tutvustamiseks on võimalik teha piltmõistatus, 
valmistades kaardid, mille ühel poolel on alateema tinglik 
pilt ja teisel alateema nimetus.

OHUTUS

matkatarkused

harJutus 2.1

 ■ Õppevahendid

Eelnevalt ettevalmistatud papist või tugevamast 
pabermaterjalist kaardid suuruses 5 x 10 cm, millele on 
kirjutatud märksõnu Noorte Kotkaste kohta.

 ■ Ettevalmistused

Instruktor valmistab ette ca 30 kaarti, millel on erinevad 
märksõnad Noorte Kotkaste kohta.

 ■ Planeeritav aeg

Sissejuhatus: 5 minutit

Instruktor tutvustab tunni eesmärki, tegevusi ja vajadusel 
„Aliase” reegleid (õppurid võtavad kordamööda kaarte ning 
selgitavad rühmale 1–2 minuti jooksul kaardil olevat sõna/
fraasi ilma kaardile kirjutatud sõnu kasutamata).

Tegevuste läbiviimine: 20–40 minutit

Mängitakse „Aliast” seni, kuni kõik sõnad on läbi mängitud 
või kuni ettenähtud ajalimiit on läbi. 

Kokkuvõte: 10 minutit
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3
 eesmärk

Kirjeldab Kaitseliidu organisatsiooni.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab, et Kaitseliit on vabatahtlik riigikaitseline 
organisatsioon, kuhu võivad kuuluda kõik Eesti elanikud. 

Noorkotkas peab olema suuteline selgitama suuliselt või 
kirjalikult Kaitseliidu eesmärki ning oskama nimetada 
Kaitseliidu struktuuriüksustena tegutsevaid nais- ja 
noorteorganisatsioone – Kodutütred, Naiskodukaitse ja 
Noored Kotkad.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab 
oma sõnadega selgitada, mis organisatsioon 
on Kaitseliit, ja oskab nimetada vähemalt kolm 
struktuuriüksust.

 sooVItused
 ► Kaitseliidu kohta sõnamängu „Alias” valmistamine 

(harjutus 3.1).

 ► Kaitseliidu kohta filmiklipi kasutamine ja/või 
valmistamine.

 ► Kaitseliidu kohta vestlusringi korraldamine, toetudes 
(vanemate) rühmaliikmete või kaasatud kaitseliitlase 
kogemustele.

harJutus 3.1

 ■ Õppevahendid

Eelnevalt ettevalmistatud papist või tugevamast 
pabermaterjalist kaardid suuruses 5 x 10 cm, millele on 
kirjutatud märksõnu Kaitseliidu kohta.

 ■ Ettevalmistused

Instruktor valmistab ette ca 30 kaarti, millel on erinevad 
märksõnad Kaitseliidu kohta.

 ■ Planeeritav aeg

Sissejuhatus: 5 minutit

Instruktor tutvustab tunni eesmärki, tegevusi ja vajadusel 
„Aliase” reegleid (õppurid võtavad kordamööda kaarte ning 

selgitavad rühmale 1–2 minuti jooksul kaardil olevat sõna/
fraasi ilma kaardile kirjutatud sõnu kasutamata).

Tegevuste läbiviimine: 20–40 minutit

Mängitakse „Aliast” seni, kuni kõik sõnad on läbi mängitud 
või kuni ettenähtud ajalimiit on läbi. 

Kokkuvõte: 10 minutit

Pärast mängu uurib juhendaja, mida noorkotkad 
Kaitseliidust teada said. Vajadusel täiendab.

LOODUS

AVATUS

SALLIVUSKAITSETAHE

RIIGIKAITSE
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4
 eesmärk

Ütleb peast noorkotkaste juhtlause ja tõotuse.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja kontrollib noorkotkaste juhtlause ja tõotuse 
teadmist.

 ■ Juhtlause: 

„Isamaa auks alati valmis!“

 ■ Tõotus:

 „Kinnitades ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, 
mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, 
igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste 
seadustele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!”

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas ütleb 
peast juhtlause ja tõotuse.

 sooVItused
 ► Päheõppimisharjutus. Õpitava lause sõnad kirjutada 

õhupallidele ning lauset peast öeldes torgata vastav pall 
katki – nii kinnistuvad sõnad paremini!

5
 eesmärk

Loetleb vähemalt seitse noorkotkaste kommet.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab noorkotkaste kommete olulisust ja 
nende tähendust. Need on järgmised:

 - noorkotkas armastab oma kodu ja on ustav isamaale;

 - noorkotkas on abivalmis;

 - noorkotkast võib usaldada;

 - noorkotkas on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja;

 - noorkotkas on korralik, viisakas ja õilis;

 - noorkotkas on looduse sõber ning kaitsja;

 - noorkotkas kuulab oma vanemate ja juhtide sõna; 

 - noorkotkas on tasakaalukas ja leiab igale olukorrale 
sobiva lahenduse; 

 - noorkotkas on julge oma mõttes, sõnas ja teos;

 - noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja visa ega tee 
midagi poolikult.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas selgitab 
oma sõnadega vähemalt seitset noorkotka 
kommet.

 sooVItused
 ► Lünktekst harjutamiseks ning noorkotkaste kommete 

kokkupanek etteantud sõnadest (harjutus 5.1).

 ► Näitemäng. Juht seletab lahti, mida komme tähendab, ja 
noored teevad gruppides lühinäidendi. Pärast kantakse 
ette.
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harJutus 5.1

 ■ Lünkteksti täitmine

noorkotkas armastab oma …  ja on ustav isamaale kodu

noorkotkas on … valmis abi

noorkotkast võib … usaldada

noorkotkas on iga noorkotka … ja nõrgema kaitsja sõber

noorkotkas on … viisakas ja õilis korralik

noorkotkas on … sõber ning kaitsja looduse

noorkotkas kuulab … ja … sõna oma vanemate / juhtide

noorkotkas on … ja leiab igale olukorrale sobiva lahenduse tasakaalukas

noorkotkas on … oma mõttes, sõnas ja teos julge

noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja … ega tee midagi … visa / poolikult

 ■ Etteantud lausepooltest noorkotkaste kommete kokkupanek

noorkotkas armastab oma kodu ja on ustav isamaale

noorkotkas on abivalmis

noorkotkast võib usaldada

noorkotkas on iga noorkotka sõber ja nõrgema kaitsja

noorkotkas on korralik, viisakas ja õilis

noorkotkas on looduse sõber ning kaitsja

noorkotkas kuulab oma vanemate ja juhtide sõna

noorkotkas on tasakaalukas ja leiab igale olukorrale sobiva lahenduse

noorkotkas on julge oma mõttes, sõnas ja teos

noorkotkas on töökas, kokkuhoidlik ja visa ega tee midagi poolikult

Lõigata lahti ja lasta kokku panna selliselt, et tekiks noorkotkaste 10 kommet!
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6
 eesmärk

Tervitab noorkotkalikult ja selgitab tervituse tähendust.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja demonstreerib noorkotkalikku tervitust ja 
selgitab selle tähendust. 

Küünarnukist kõverdatud käsi tõstetakse üles kõrvale nii, 
et sõrmeotsad jäävad silmade kõrgusele, kusjuures kolm 
keskmist sõrme, mis tähistavad tõotuse kolme punkti 
(isamaa-armastus, lähedaste aitamine, noorkotkaste 
kommete järgimine), on sirged ja väikene sõrm, mis tähistab 
isiklikke huve, painutatakse üldhuve sümboliseeriva pöidla 
alla.

Tervitust kasutatakse: tõotuse andmisel, juhtsõna andmisel, 
lipu tervitamisel, autasude kättesaamisel.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas suudab 
selgitada tervituse tähendust.

 sooVItused
 ► Kasutada abistavaid materjale, slaide/pilte toimunud 

pidulikest üritustest.

 ► Joonistatakse paberile oma käsi ja kas kleebitakse või 
kirjutatakse iga sõrme juurde selle sümboolne tähendus 
(harjutus 6.1).

 ► Praktiline tervituse harjutamine.

harJutus 6.1

 ■ Noorkotkalik tervitus

Noorkotkalikult tervitab rivis olles vaid rühmajuht, rivisolijad iseseisvalt kätt pidulikuks tervituseks ei tõsta.

isamaa-

armastus

lähedaste

aitamine

isiklikud
huvid

üldhuvid

noorkotkaste

seaduste

järgimine
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7
 eesmärk

Tunneb Eesti Vabariigi vappi.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja juhib mängu, vestlust või muud tegevust, mille 
käigus õpitakse tundma Eesti Vabariigi vappi.

Eesti vapi alusmotiivi ajaloolise päritolu seletamisel 
viidatakse ajaloolisele traditsioonile, nagu oleks Taani 
kuningas Valdemar II või Erik IV andnud Tallinna linnale 
või Eestimaa rüütelkonnale kasutada oma kuningavapi. 
Kolme leopardiga vapipitsatit kasutas Tallinna linna raad 14. 
sajandist, rõhutamaks Liivimaa Ordule linnaõiguse saamist 
Taani kuningalt. Ametlikult kinnitati kolme leopardse lõviga 
kilp Eestimaa kubermangu vapiks 1856. aastal. Eestimaa 
rüütelkond kasutas Eestimaa hertsogi tiitlivappi. 19. sajandil 
hakati seda pidama rüütelkonnale kuuluvaks vapiks. Siis 
tekkiski spekulatiivne seletus Taani kuninga annetusest. 
Sellele ajalooliselt põhjendamata seletusele on viitanud 
mitmed Eesti vapist kirjutanud autorid.

Eesti Vabariigi vappi otsiti kaua. II Riigikogu võttis Riigivapi 
seaduse vastu 19. juunil 1925. Tammeoksad lisati suurele 
riigivapile Juhan Luiga ettepanekul.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas tunneb 
Eesti Vabariigi vappi ja eristab seda naaberriikide 
omadest.

 sooVItused
 ► Noorkotkas tutvub Eesti Vabariigi vapiga ja värvib 

oma maakonna vapi (harjutus 7.1).

 ► Rühm valmistab endale vapi. Vapipõhi ehk vapikilp tuleb 
välja valida ja meeskonnatööna kujundada (harjutus 
7.2).

 ► Rühm võrdleb naaberriikide vappe.  
Soome, Rootsi, Venemaa, Läti (harjutus 7.3).

harJutus 7.1

 ■ Värvimisharjutus oma maakonna vapi värvimiseks

Maakondade vapid

1. Harjumaa

2. Tartumaa

3. Saaremaa

4. Jõgevamaa

5. Põlvamaa

6. Raplamaa

7. Valgamaa

8. Viljandimaa

9. Võrumaa

10. Hiiumaa

11. Järvamaa

12. Ida-Virumaa

13. Pärnumaa

14. Läänemaa

15. Lääne-Virumaa

1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

15.

Suurel riigivapil on kuldsel kilbil kolm sinist, sammuvat ja 
otsavaatavat lõvi. Vapi kilpi ümbritseb külgedelt ja alt kaks 
kilbi alaosas ristuvat tammeoksa. Väikese vapi kujund on 
sama, mis suurel vapil, kuid ilma tammeoksteta.
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harJutus 7.2

 ■ Vapikilp rühma vapi kujundamiseks

Vapp on heraldika reeglite järgi keskaegse relvastuse elementidest koostatud embleem, mida isik (näiteks riik, valitseja, 
maakond, linn, vald, äriühing, sugukond (suguvõsa), perekond või üksikisik) kasutab püsiva tunnusena.

Uuemal ajal nimetatakse vappideks ka (eriti riikide) embleeme, mis ei ole koostatud heraldika reeglite järgi.

Ka tänapäevaste sõjaväeüksuste embleemid võivad olla vapikujulised ja järgida heraldika reegleid.

harJutus 7.3

 ■ Soome, Rootsi, Läti ja Venemaa riigivapid

1. Soome

2. Rootsi

3. Läti

4. Venemaa

1.

3.

2.

4.
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8
 eesmärk

Loetleb Eesti lipu värvid õiges järjekorras.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja juhib mängu, vestlust või muud tegevust, mille 
käigus õpitakse Eesti lipu värve.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas loetleb 
värve õiges järjekorras.

 sooVItused
 ► Mäng „Sinised, mustad ja valged“ (harjutus 8.1).

 ► Valmistatakse ise Eesti lippe (harjutus 8.2).

 ► Leitakse linde, loomi ja taimi, mis seostuvad Eesti või 
rahvuslike värvitoonidega.

 ► Otsitakse maastikult sinimustvalgeid motiive.

 ► Eesti lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7 : 11. 
Lipu standardsuurus on 105 x 165 cm. Külade, 
organisatsioonide, firmade jne lippude mõõtmed seda 
standardit sageli ei järgi, vaid püüavad pilku erineva 
suuruse ja kujuga. Sageli rõhutatakse aastaarvuga 
lipuomaniku (küla, kool, selts) vanust, sümbolitega 
nime tekkimist, ajalugu, vaatamisväärsusi. Lipp ei 
tohiks olla kirev ja ülekuhjatud, vaid selgete värvide 
ja kujunditega. Üle kolme värvitooni on lipul juba 
liig (välja arvatud vapp või logo, kui seda lipul 
kasutatakse). Standardmõõdud teevad lihtsaks lipu 
kujunduselemendina kasutamise koos teiste lippudega. 
Kui mõõtude proportsioonid on erinevad, siis võetakse 
ühiseks mõõduks lipu kõrgus ehk vardaga paralleelne 
mõõt.

 ► William Cramptop. Lippude maailm. Sinisukk, 2001. 
Selles raamatus on vaadeldud lippude köitvat ja värvikat 
ajalugu.

 } Soovitatav on vaadata Jussi lipumultikat pealkirjaga 
„Eesti lipu päev”.

 } Eesti lipu kasutamist reguleerib seadus:  
www.riigiteataja.ee/akt/882755. 

harJutus 8.1

 ■ Värvimise ülesanne. Joonista värvipliiatsitega!

harJutus 8.2

 ■ Kujundamise ja värvimise ülesanne

Igal rühm võib laagri jaoks välja mõelda ja kujundada oma 
rühma lipu ning kasutada seda oma ürituse raames. Võib 
kujundada erinevaid lippe erinevate laagrite jaoks.
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9
 eesmärk

Nimetab vähemalt ühe riikliku tähtpäeva.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja juhib mängu, vestlust või muud tegevust, mille 
käigus õpitakse tundma riiklikke tähtpäevi.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas nimetab 
ühe riikliku tähtpäeva (teab kuupäeva ja suudab 
kirjeldada selle tähendust).

 sooVItused
 ► Noorkotkas peab kalendrist üles leidma talle 

rühmapealiku poolt nimetatud riikliku tähtpäeva, võib 
korraldada võistluse aja peale.

 ► Noorkotkad valivad endale sedelid, millele on kirjutatud 
riiklik tähtpäev või selle kirjeldus. Seejärel loetakse 
kirjeldus ette ning selle riikliku tähtpäeva nimega sedeli 
saanud noorkotkas annab märku, et tema käes on selle 
nimega sedel. 

 ► Noorkotkad jagavad kogemusi, kuidas nende pereringis 
mõnda tähtpäeva tähistatakse.

lIsaInfo rIIklIke tähtpäeVade kohta

Riiklikud tähtpäevad

 ■ 6. jaanuar – kolmekuningapäev

Legend räägib, et kolm Hommikumaa tarka leidsid taevas 
süttinud tähe järgi Kristuse. Eesti rahvakalendris tähistas 
see jõuluaja lõppu. Sellest alates muutub päev kukesammu 
võrra pikemaks.

 ■ 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

1920. aasta 2. veebruaril sõlmiti Eesti Vabariigi ja 
Nõukogude Venemaa vahel Tartu rahuleping, millega 
Nõukogude Venemaa tunnustas tingimusteta Eesti Vabariigi 
iseseisvust. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ja määrati 
kindlaks Eesti-Vene riigipiir.

 ■ 14. märts – emakeelepäev 

Emakeelepäev meenutab, et eesti keele püsimajäämine 
ning seeläbi ka meie identiteet ja kultuur sõltub eesti 
keele kõnelejatest endist. Emakeelepäeva tähistamise 
mõtte algatas Sonda kooli õpetaja Meinhard Laks ja seda 
tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (1801–1822) 
sünniaastapäeval. 

 ■ Maikuu teine pühapäev – emadepäev

Emadepäeva traditsioon sai alguse mais 1908 Ameerika 
Ühendriikides. Eestis tähistati seda esmakordselt 1922. 
aastal. Sellega väärtustatakse emade rolli.

 ■ 4. juuni – Eesti lipu päev 

See päev märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Eesti 
Üliõpilaste Seltsi lipuna 4. juunil 1884 Otepääl.

 ■ 14. juuni – leinapäev

Leinapäev on mälestuspäev, mil meenutatakse ja leinatakse 
traagilistes sündmustes hukkunud või kannatanud inimesi. 
Eestis on selliseks päevaks 14. juuni, mil mälestatakse 
1941. aasta 14. juuni ja 1949. aasta 25. märtsi küüditamise 

ohvreid, Nõukogude lennuväe terrorirünnakutes 
hukkunud tsiviilelanikke, läände põgenemisel hukkunuid, 
arreteeritutena maha lastuid või laagrites hukkunuid, 
võitluses Eesti eest langenuid, Teise maailmasõja ajal ja 
pärast sõda hukkunuid.

 ■ 2. november – hingedepäev

Usklikele surnute mälestuspäev. Eestlastel jääb 
hingedepäev hingedeaja sisse. Hingedepäeva on nimetatud 
juba 14. sajandi allikates, kuid selle (nagu ka 1. novembri ehk 
pühakutepäeva) tähistamine on jäänud omauskumustele 
tugineva hingedeaja varju. 1990. aastatel levis tava süüdata 
hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste 
haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.

 ■ Novembrikuu teine pühapäev – isadepäev

Isadepäev on püha, millega väärtustatakse meeste osa laste 
kasvatamises ning avaldatakse tänu isadele ja vanaisadele.

 ■ 16. november – taassünnipäev

16. novembril 1988 võttis Eesti NSV Ülemnõukogu vastu 
deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest. Ühtlasi võttis 
Eesti NSV Ülemnõukogu vastu sellekohase põhiseaduse 
muudatuse Eesti NSV õigusaktide ülimuslikkusest NSV Liidu 
seaduste suhtes.

Rahvuspüha ja puhkepäev on:

 ■ 24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi 
aastapäev.

Eesti Vabariigi aastapäev tähistab Eesti Vabariigi 
väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril. Sel päeval 
avaldati Tallinnas „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”, 
milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti 
Vabariik.
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harJutus 10.1

Juhendaja selgitab matka eel olulisi asju: 

 ■ varustus,

 ■ joogivesi,

 ■ söök. 

Harjutuse variandid – valida matkaks 
välja viis kõige tähtsamat asja või valida 
välja kõik, mis matkal võib vajalikuks 
osutuda. Noorkotkas selgitab oma 
valikut aruteluringis.

10
 eesmärk

Selgitab matkamise tähendust.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja korraldab matka. 

Juhendaja selgitab matka eel olulisi asju: varustus, joogivesi, 
söök. 

Rühmapealik juhib matka käigus tähelepanu ümbrusele.

Katsenõue on täidetud matkast osavõtuga.

 sooVItused
 ► Noored jagavad matkakogemusi teiste 

rühmaliikmetega.

 ► Töölehed, kus noorkotkas valib matkale vajalikud asjad 
(harjutus 10.1). 

 ► Võimalusel tuua matkatarbed – varustuse elemendid 
– reaalselt rühma kogunemispaika ja lasta neil teha 
matkaks vajalike asjade valik.

 ► Võimalusel siduda matk külastusega mõne kohaliku 
mälestusmärgi juurde. 

 ► Raamatusoovitus: Hugh McManners. Matkatarkuste 
käsiraamat. Koolibri, 1998.
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Peatu!
Kuula!

Vaata!

11
 eesmärk

Nimetab vähemalt kaks tegevust, mis suurendavad tema 
turvalisust liikluses.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja juhib vestlust või muud tegevust, mille käigus 
arutletakse võimaluste üle enda turvalisuse suurendamiseks 
liikluses.

Näiteks: 

 ■ helkuri kandmine,

 ■ rattasõidul kiivri kandmine,

 ■ muusikaseadmete ja nutiseadmete teadlik kasutamine 
liiklusolukorras.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on 
nimetanud kaks asjaolu/tegevust ja selgitanud 
nende turvalisust suurendavat mõju.

 sooVItused
 ► Noorkotkad kirjutavad liiklusohutusteemalisi luuletusi 

(harjutus 11.1).

 ► Maanteeameti turvavöötesti läbimine.

 ► Maakondlike liiklusohutusspetsialistide kaasamine 
võimalusel.

 } www.maanteeamet.ee

 } www.liikluskasvatus.ee

harJutus 11.1

 ■ Liiklusohutusteemaliste luuletuste loomise 
harjutused

Riimiline värss: kasutatakse nimisõnu ning nalja, et lastel 
oleks tore lugeda.

Jutustav luuletus: luuletused, mis jutustavad loo. 

Haiku: Jaapani luulevorm, kus kasutatakse 17 silpi. Kolm 
rida 5, 7 ja 5 silbiga. 

 ■ Liikluses turvalisuse suurendamise põhireeglid

 - Liikluses ole alati tähelepanelik!

 - Kinnita autos turvavöö.

 - Pimeda ajal või halva nähtavuse korral kanna helkurit.

 - Ületa teed ainult selleks ette nähtud kohas ning jälgi 
valgusfoore.

 - Kanna jalgrattaga sõites kiivrit ning vajadusel kasuta ka 
muud turvavarustust.

 - Maanteel kõnni vasakul pool tee ääres autodele vastu.

 - PEATU, KUULA, VAATA!

Panna kokku teadmised liiklusohutusest ja riimimisest 
ning saada loovaid lahendusi nende esitlemiseks, 
meeldejätmiseks. 

Bussi eest või bussi tagant 
sööstad otse auto ette! 
Onu, sa ei toimi targalt! 
Nõnda küll ei tohi mitte!

Rulalaual sõiduteel! 
Memm, kas meel sul selge veel? 
Pargiteedel sõitma pead! 
Siin ennast, teisi ohtu sead!

Kui auto auto järel vurab 
ja maantee pimedusse sulab, 
siis helkuriga nähtav oled 
ja pimeduski pole kole.

Pea kinni, emme, kus sul aru, 
et nõnda tormad ummisjalu! 
Sõidutee pole naljaasi, 
halvasti võib käia käsi.

Kuule, issi, kuhu tikud! 
Nõnda liiklusmäärust rikud! 
Auto alla jääda võid, 
kui valest kohast üle käid!

Kas pole, memm, nii sõita hea,  
kui kiivriga on kaitstud pea! 
On vaja osata ja teada, 
kuis ratas turvaliselt seada.

Näiteid: 
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12
 eesmärk

Liikleb jalakäijana ohutult kodust kooli ja rühma ürituste 
paikadesse.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja joonistab enda teekonna tööle ja rühma ürituste 
kohta ning selgitab, millised on liiklusohtlikud kohad 
teekonnal.

Noorkotkad peavad joonistama enda teekonnad kodust 
kooli ja rühma ürituste toimumispaika ning märkima ära, 
millised on teekonnal liiklusohtlikud kohad.

Juhendaja selgitab grupis liiklemise põhitõdesid (tänava-, 
maantee- ja raudteeületuskohtades).

Katsenõue on täidetud skeemi joonistamise ja 
rühmas toimunud arutelus osalemisega.

 sooVItused
 ► Noorkotkad nimetavad ohtlikke kohti oma peamistel 

liikumisteedel ning arutlevad nende üle. 

 ► Visandatakse skeem tänava ja kooliga, kuhu 
noorkotkaste ettepanekul lisatakse sobivaid liiklust 
reguleerivaid märke. 

 ► Maakondlike liiklusohutuse spetsialistide kaasamine.
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13
 eesmärk

Selgitab interneti ohutu kasutamise põhireegleid.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab interneti ohutu kasutamise 
põhireegleid. 

 ■ Mõtle, enne kui postitad!

Mõtle, millist infot sa enda kohta internetis jagad.  
Paroolid hoia ainult enda teada.

 ■ Ole arukas!

Pea meeles, et teave internetis ei ole alati usaldusväärne.  
Võrdle leitud andmeid teiste allikatega või küsi nõu 
vanematelt ja õpetajalt.

 ■ Ole valvas!

Võõrastelt saabunud kirjade ja sõnumite lugemine või 
saadetud dokumentide, piltide ja videote avamine võib olla 
ohtlik: need võivad sisaldada viirust, seadusega keelatud või 
sinu eale sobimatut sisu.

 ■ Mõtle järele!

Inimesed internetis ei ole alati need, kellena nad end 
esitlevad. Kohtumine netisõbraga pärismaailmas peab 
olema läbimõeldud.

 ■ Seisa enda eest!

Kui näed või kuuled internetis midagi, mis sind häirib, siis 
ära jäta seda enda teada – räägi kellegagi, keda usaldad.

Noorkotkas saab ettekujutuse, kuhu satuvad tema pildid 
ja väljaütlemised, mis on postitatud internetti. Internet on 
avalik koht, kus ei ole anonüümsust, ja iga tegevus jääb 
väga pikaks ajaks kõigile näha.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas oskab 
öelda kolm ohutu arvutikasutuse põhilist reeglit.

 sooVItused
 ► Sissejuhatav mäng „Salasõnad“ (harjutus 13.1).

 ► Mäng „Õige või vale“ (harjutus 13.2).

 } Portaalis eesti.ee on teema „Lastekaitse ja turvalisus“ all 
leitav artikkel „Laps internetis“, mis pakub lisainfot.

 } MTÜ Lastekaitse Liit on viinud läbi targema 
internetikasutuse projekti, mille materjalid on 
kättesaadavad targaltinternetis.ee.

Mõtle, enne
kui postitad!Seisa enda

eest!

Ole
valvas!

Mõtlejärele!

Olearukas!
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harJutus 13.1

 ■ Õppevahendid 

Pabersedelid, kirjutusvahendid.

 ■ Ettevalmistused 

Juhendaja on valmistanud ette väikesed pabersedelid.

 ■ Mäng 

Iga laps saab väikese sedeli ja kirjutab sellele parooli 
(minimaalselt 6–8 tähemärki), mida ta kavatseb kasutada 
oma kasutajakontole sisselogimiseks. See on kohapeal 
loodud salasõna, mis ei tohi kattuda päriselt kasutatavate 
paroolidega.

Sedelid pannakse nt kaabu sisse. Nüüd hakkab juhendaja 
sedelitel salasõnu ette lugema. Kaaslased arvavad, kellele 
see salasõna võiks kuuluda. Hea salasõna on see, mida ära 
ei arvata.

 ■ Lisainformatsioon 

 - Laps peab varakult omandama elektroonilise 
suhtlemise põhinormid. Nende hulka kuuluvad ka tema 
turvalisust tagavad reeglid:

•	 mitte anda vanemate loata enda ega oma perekonna 
kohta isikutuvastamist võimaldavaid andmeid 
(elukoha aadressi, telefoninumbrit, vanemate töökohti, 
telefoninumbreid, andmeid kooli kohta);

•	 rääkida kohe oma vanematele, kui mingi teade tekitab 
ebamugavust, ebameeldivust vms., sellistele kirjadele ei 
peaks vastama;

•	 mitte lubada kohtuda kellegagi, küsimata selleks 
vanematelt luba. Kohtumine tuleb kokku leppida 
avalikus kohas, kohtumisele minna koos mõne 
vanemaga;

•	 mitte anda oma postkasti salasõna kellelegi, välja 
arvatud vanemad.

 - Interneti kasutamisega võivad kaasneda järgmised riskid:

•	 sattumine lapsele ebasobivatele lehekülgedele 
(vägivalda, vihkamist, inimust õhutavad, pornot ja 
erootikat propageerivad vms);

•	 solvavate, ahistavate ja alavääristavate sõnumite 
saamine „jututubades“;

•	 virtuaalse maailma eelistamine reaalsele võib viia nn. 
internetisõltuvuseni.

Samas annab internet suhtlemisel maailmaga ka palju 
positiivseid teadmisi.

MIHKEL123

harJutus 13.2

 ■ Õppevahendid 

Ettevalmistatud väited, nii valed kui õiged.

 ■ Ettevalmistused 

Väited võivad olla välja prinditud, kuid neid võib esitada ka 
suuliselt.

Väited võib anda paaridele nuputamiseks. Hiljem tuleb 
need kindlasti koos läbi arutada.

 ■ Mäng 

 - Salasõna on mõistlik üles kirjutada ja nähtavale kohale 
kleepida. VÄÄR

 - Tundmatult saatjalt tulnud teade tuleb ära kustutada. 
TÕENE

 - Internetis tuleb käituda viisakalt. TÕENE

 - Jututoad on lahedad kohad, sest sealt leiab uusi 
tuttavaid. VÄÄR

 - Internetis ei tohi võõrastele oma aadressi ja 
telefoninumbrit jagada. TÕENE

 - Probleemide tekkides ei tasu vanematele sellest rääkida. 
VÄÄR

 - Internetis olen ma täiesti tundmatu ning mind ei suuda 
keegi ära tunda. VÄÄR

 ■ Lisainformatsioon 

Koonduse lõpuosas tuleb kindlasti väited koos läbi arutada. 

Ühiselt kirjutatakse reeglid, mida tuleb internetti kasutades 
meeles pidada. Need võib teha infovoldikuna või 
seinalehena vm viisil.

Probleemide tekkimiseei tasu vanematelesellest rääkida.

PPSalasõna on mõistlik 
üles kirjutada ja 
nähtavale kohale 

kleepida.

Probleemide tekkei tasu vanemat
sellest rääkida

PPProbleemide tekk
te
a.

PP

Internetis tuleb

käituda viisakalt.
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14
 eesmärk

Nimetab ühe kodukandi ajaloomälestusmärgi ja tutvustab 
selle tähendust.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja korraldab matka ajaloomälestusmärgi juurde, 
tutvustades ise mälestusmärki või kaasates selleks 
kohalikku ajalugu tundvat inimest.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on toonud 
juhendajale foto mälestusmärgist ja/või kirjeldab 
selle asupaika ja tähendust.

 sooVItused
 ► Rühmapealik annab noorkotkale ülesande tutvustada 

teistele konkreetset mälestusmärki (harjutus 14.1).

 ► Asulas võib korraldada mälestusmärgi-orienteerumise.

harJutus 14.1

Näide:

Vabadussõja võidusammas on Tallinnas Vabaduse väljakul 23. juuni esimestel minutitel 2009 avatud mälestusmärk Eesti Vabadussõjale, 
mille kaudu Eesti rahvas avaldab austust ja tunnustust kõigile neile, kes on pidanud võitlust Eesti vabaduse ja iseseisvuse nimel.  Sam-
mas on 23,5 meetri kõrgune ja koosneb 143 klaasplokist. Projekti autorid on Rainer Sternfeld, Andri Laidre, Kadri Kiho ja Anto Savi.

2005 Tallinnas Harjumäel avati 29. oktoobril Vabadusmonumendi asukohta tähistav kivi.

2004 President Arnold Rüütel pakkus välja mõtte rajada monument Tallinna Lauluväljakule.

2001 18. märtsil otsustas Tallinna linnavalitsus kuulutada välja konkursi vabadusmonumendi täpse asukoha leidmiseks. 5. aprillil 
kiitis linnavolikogu Vabaduse ausamba kompleksi rajamise heaks ja tegi linnavalitsusele ülesandeks kuulutada välja kon-
kurss. Konkursi I etapp lõppes detsembris, täites ülesande määratleda monumendi asukoht Vabaduse väljakuga piirneval 
alal.

1998 Monumendi loomiseks oli tehtud kolm annetust summas 38 598 krooni ja 71 senti. Samal aastal korraldatud Vabaduse välja-
ku konkursil vabadusmonumendi lahendust ei nõutud.

1997 Avati monumendi rajamise sihtarve.

1993 Toimus Vabaduse väljaku planeerimise ja hoonestamise arhitektuurivõistlus. Vabadusmonumenti tingimustes eraldi esile ei 
toodud, kuid seda käsitles enamik võistlustöid.

1939 Asutati 1938. aasta lõpus loodud Vabadussõja Üleriikliku Monumendi Püstitamise Peakomitee Vabariigi Presidendi juures 
komisjonid: Vabaduse väljaku komisjon ülesandega lahendada väljaku projekt üheskoos monumendi paiknemisega sellel, ja 
monumendi komisjon. Kahe komisjoni ühistöö tulemusel pidi monument valmima vabariigi 25. juubeliaastal.

1936 27. mail anti riigivanema dekreediga välja „Vabadussõja üleriikliku mälestusmonumendi püstitamise seadus”. Seadus määras, 
et monument püstitatakse Tallinna Vabaduse väljakule riigivanema heakskiidetud projekti järgi.

1935 Vabariigi valitsus otsustas eraldada poole monumendi püstitamiseks vajaminevast rahast, kui Vabadussõja Mälestamise 
Komitee leiab teise poole.

1932 E. J. Kuusikule ja E. Lohule tehti ülesandeks töötada välja detailplaneering, leida monumendile uus asukoht ja vormid. Samal 
ajal vähendati eelarvet pea kolm korda.
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1931 Toimus Vabadussõja monumendi konkurss. Tähtajaks, 1. juuniks laekus 18 tööd. Konkurss ei andnud žürii hinnangul sobilik-
ku tulemust ning I ja III preemia jäid välja andmata. II koha pälvis E. J. Kuusiku ja E. Lohu töö „Pro patria”

1930 Võeti vastu otsus monumendile avaliku konkursi korraldamise kohta. Vabadussõja Mälestamise Komitee arutles põhimõtte 
üle, kas teha monument vastavalt olemasolevale rahahulgale või kavandada monument ja hakata selle püstitamiseks raha 
koguma.

1928 Toimus Vabadusplatsi planeerimise konkurss. Konkurssi tingimuste kohaselt tuli arvestada ka vabadusmonumendi püstita-
misega väljakule. Tähtajaks, 15. septembriks, esitati hindamiseks 7 võistlustööd. I preemia vääriliseks tunnistatud E. Jacoby 
töö nägi ette Harjumäe nõlval monumentaalset sammastikku, millele sekundeeris platsi keskel kolme sambaga komposit-
sioon.

1925 14. novembril moodustas Vabadussõja Mälestamise Komitee sektsiooni, kellele jäi ülesandeks töötada välja mälestusmärgi 
eelkavand, valida asukoht ning määratleda orienteeruv hind. Monumendi asukohaks soovitas komisjon Harjumäe nõlva.

1923 Amandus Adamsonil valmis võimaliku Vabadussõja mälestussamba kavand.

1922 10. veebruaril otsustati linna haldusosakonna koosolekul Peeter I kuju maha võtta. Otsustati ka Vabadusplatsi planeerimine 
ette võtta ja sinna Eesti vabadusvõitlust ja iseseisvust tähistav monument rajada. 29. aprilli öösel võeti Peeter I mälestussam-
mas maha.

1920 7. juulil otsustas Tallinna Linnavolikogu maha võtta Peeter I mälestussamba. Kuju mahavõtmine lükati aga edasi, kuniks selle 
asemele saab püstitada mõne teise kuju. Linna haridusosakonnale tehti ülesandeks algatada ülemaaline korjandus ausamba 
rajamiseks.
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15
 eesmärk

Tunneb vähemalt kaht viisakusreeglit.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab ja lavastab situatsioone viisakusreeglite 
tutvustamiseks. 

ELEMENTAARSED VIISAKUSREEGLID

 - Täidetakse antud lubadused.

 - Peetakse kinni kokkulepitud ajast ega hilineta.

 - Külla minnes peetakse lugu võõrustaja kodust.

 - Viisakas aeg helistamiseks on kell 10–22.

 - Esimesena teretab see, kes ruumi siseneb.

 - Vestluspartnerile vaadatakse silma.

 - Jutu katkestamiseks palutakse kõnelejalt luba.

 - Kasutatakse sõna „palun” ja  „tänan” nii tihti, kui vaja.

 - Vanematesse inimestesse suhtutakse austusega.

 - Naisterahvastele avatakse uks.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas võtab osa 
organisatsiooni tegevustest.

 sooVItused
 ► Mäng „Palun“ (harjutus 15.1).

 ► Viisakusreeglite täitmist jälgitakse pidevalt.

harJutus 15.1

 ■ Mäng „Palun“

Rühmapealik kutsub rühma liikmed ringikujuliselt istuma või seisma ja annab vaikselt juhiseid. Näiteks „Palun istu!“ või 
„Palun kükita!“ või „Palun pööra end paremal oleva kaaslase poole!“ ja siis jätab sõna „palun“ ütlemata. Kes siis reageerib, 
see langeb mängust välja!

Nii tähtsustatakse mänguliselt viisakust.

tõuse
püsti!Palun

vaata

vasakule!

Palun
istu!

Palunkükita!

Palun

ütle kui palju

on 2+2!

Palun
vaata

paremale!

Palun
istu!

Paluntõusepüsti! Ütle
oma nimi!

Palun
pilguta
silmi!
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harJutus 16.1

 ■ Pehmikmõõga valmistamine

 - Vajaminevad vahendid ehitustarvete poest: 
•	 veetoru (plasttoru) läbimõõduga 2 cm ja pikkusega 1 m,
•	 110 cm pikkune pehmik (veetoru soojusisolatsioon), 

läbimõõduga 4 cm,
•	 teip (lai, halli värvi),
•	 nuga.

 - Valmistamine:
•	 Mõõda välja ja lõika veetorust 1 m pikkune jupp (mõõga 

kogupikkus) ning pehmikust 110 cm pikkune jupp.

•	 Pehmikust lõika ära 20 cm jupp.
•	 Topi veetoru pehmikusse.
•	 Lõika 20 cm pehmikujupi keskele auk ja lükka veetoru 

otsa.

•	 Nüüd teibi ära terve mõõk. Vaata, et mõõga ots jääks 
pehmem ja tuuni ka käepide. 

Mängi sõbraga!

harJutus 16.2

 ■ Mäng „Fotodetektiivid“

Juhendaja leiab vastavad ajaloolised fotod (nt Madisepäeva 
lahing, Vabadussõda jne) ning siis arutletakse rühmas 
ühiselt, kes on fotol, mis ajajärku see kujutab ning mis 
tegevus on jäädvustatud.

16
 eesmärk

Selgitab ajaloolisi mõisteid (näiteks sõda, lahing ja 
kuningas).

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab ajaloolisi mõisteid ja kasutab erinevaid 
meetodeid nende kinnistamiseks.

Sõda on riikide, rahvaste või muude rühmitiste vaheline 
relvastatud võitlus. Sõjapidamine ei ole omane ainult 
inimestele. Looduses osalevad sipelglased ulatuslikes 
liikidevahelistes kokkupõrgetes, mida saab pidada sõjaks, 
ning ahvid peavad samuti hõimusõdu.

Lahing on relvastatud kokkupõrge mitme inimrühma 
vahel. Lahingu kestus, selles osalejate arv, kasutatav 
relvastus ja taktika on iga kord erinev. Lahing on tihedalt 
seotud ajastu sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike 
oludega ning tehniliste saavutustega. Üksik lahing võib olla 
sõja osa, osa lahingute seeriast.

Kuningas (kuninganna) on tänapäeval enamasti 
monarhistliku korraga riikide riigipea. Tänapäeva maailmas 
omavad kuningad sageli vaid esindusfunktsiooni ning 
sümboolset võimu.  Muinas-Eestis kutsuti kuningaks 
isandate seisusest valitud juhti. Kuningat nimetatakse Tema 
Majesteediks.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkad suudavad 
oma sõnadega selgitada ajaloolisi mõisteid – 
sõda, lahing ja kuningas.

 sooVItused
 ► Rühmas valmistatakse mõni ajalooline võitlusvahend 

(pehmikmõõk vm) (harjutus 16.1).

 ► Mäng „Fotodetektiivid“ (harjutus 16.2).

 ► Lauamäng „Risk“.

 ► Kodukohale lähima kindluse külastamine.
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lIsaInfo

 ■ Mida tuleb teada numbrile 112 helistades? 
(Noorkotkale)

 - Räägi häirekeskusega rahulikult ja vasta sulle esitatud 
küsimustele! 

 - Ära lõpeta kõnet enne, kui selleks on loa andnud 
häirekeskus! 

 - Teate edastamisel ütle: 

•	 Mis on juhtunud, millise õnnetusega on tegemist? 

•	 Kus on õnnetus juhtunud, võimalikult täpne aadress või 
asukoha kirjeldus. 

•	 Kas õnnetuses on kannatada saanud inimesed? 

•	 Enda nimi ja kontakttelefon. 

Kui häirekeskuses soovitakse infot täpsustada, siis küsib 
dispetšer lisaküsimusi. Alati tuleb neile oma teadmiste piires 
täpselt vastata. 

NB! Häirekeskusesse ei tohi kunagi helistada ilmaasjata.

 ■ Mida tuleb teada numbrile 112 helistades? 
(Juhendajale)

Hädaabinumber 112 on kõigile tasuta. Kui lauatelefonilt 
helistades on tavaliselt vaja ette valida 0, siis tuleb ka 112 
asemel valida 0112. Mobiiltelefonilt helistades midagi 
ette valima ei pea, ka saab 112 valida isegi lukustatud 
klahvidega või ilma SIM-kaardita telefonilt. Kui telefonis ei 
ole SIM-kaarti, siis kõne saaja helistaja numbrit ei näe. Siiski 
on tänapäeval võimalik iga helistaja kiiresti kindlaks teha, 
sest igal telefonil on olemas seerianumber, mille arvuti ära 
tunneb. Kui sul on vaja õnnetusest teatada kohas, kus sinu 
telefonil puudub levi, vali ikkagi 112 ja proovi häirekeskusse 
helistada, sest võib-olla on mõnel teisel operaatorfirmal 
selles paigas levi olemas. Mobiililt helistamise eeliseks on 
ka see, et häirekeskusel on võimalik välja selgitada helistaja 
asukoht. Tänu sellele saab abi saata ka neile hädalistele, kes 
ei oska oma asukohta küllalt hästi selgitada.

Kõige tähtsam on säilitada rahu ja hoiduda paanikast. 
Kui sul õnnestub häirekeskusele rahulikult ja korrektselt 
juhtunu kohta selgitusi anda, saadakse sinust tunduvalt 

17
 eesmärk

Edastab hädakutse hädaabinumbrile 112.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja selgitab hädakutse edastamist.

 - MIS JUHTUS? Kirjeldage ohtu või õnnetust, mis sundis 
helistama.

 - KUS JUHTUS? Öelge aadress või võimalikult täpne 
teejuhatus.

 - KAS KEEGI ON VIGA SAANUD? Öelge, mitu inimest on 
viga saanud, kirjeldage nende seisundit.

 - OMA NIMI JA TELEFONINUMBER, MILLELT HELISTATE. 
Vajadusel helistatakse lisainfo saamiseks tagasi (maja, 
korterinumbri, asukoha vms täpsustamiseks).

 - VASTAKE KÜSIMUSTELE LÜHIDALT JA TÄPSELT NING 
ÄRGE KATKESTAGE KÕNET ENNE, KUI OLETE SELLEKS LOA 
SAANUD.

 - Kui mobiilsidevõrk on hõivatud, eemaldage telefonist 
SIM-kaart 
ja helistage 112!

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on teinud 
nõuetele vastava näidiskõne.

 sooVItused
 ► Situatsiooniülesanded (harjutus 17.1).

 ► Koostada rühma koondusel hädakutsejuhis koju ja/või 
suvilasse: kohaletuleku kirjeldus!

 ► Luua võimalus helistada „häirekeskusesse“, kasutades 
raadiosidet või mobiiltelefone. 

 } Lisainfo: www.päästeamet.ee; www.rescue.ee
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paremini aru ning lahendatakse olukord kiiremini ja 
täpsemalt. Kiire, erutatud kõne võib jääda segaseks, nii et 
dispetšer peab pidevalt üle küsima ja kokkuvõttes ei teki 
olukorrast selget pilti. Selle tagajärjeks võib olla see, et 
sündmuskohale saadetakse ebapiisav abi või see jääb üldse 
saabumata.

Kõige õigem on enne helistamist hetkeks keskenduda. 
Pole vaja muretseda, kas tekst on peas. Helistaja ei peagi 
täpselt teadma, mida öelda, häirekeskus esitab ise vajalikud 
küsimused. Küll aga peab suutma kohe alguses selgelt 
öelda, MIS JUHTUS ja KUS JUHTUS. Ilma selle infota ei ole 
võimalik abi saata.

Kui häirekeskus on saanud teada, millise õnnetusega on 
tegemist, siis osatakse välja saata vajalikku abi. Sageli on 
ühe õnnetusega tarvis tegelda mitmel teenistusel. Kõige 
tavalisemaks näiteks on kannatanuga liiklusõnnetused, kus 
sündmuskohal on alati politsei, päästeteenistus ja kiirabi. 
Igaühel neist on omad konkreetsed ülesanded ja koostöös 
sujub õnnetuse tagajärgede likvideerimine ladusalt. 

Helistaja teatatud esmasele infole hakkab häirekeskus 
küsima lisa. Lisaküsimused puudutavad kannatanuid, 
ohtlikke aineid, ohu leviku võimalusi, õnnetuse 
tekkemehhanismi jne. Mõnikord venib kõne väga pikale ja 
helistajal võib tekkida tahtmine küsida, kas ükskord abi ka 
saab. Tegelikult saadetakse abi välja kohe, kui on teada, mis 
ja kus juhtus. Edasine info jõuab operatiivmeeskondadeni 
juba teel sündmuskohale, et nad oleksid olukorraga 
paremini kursus ja saaksid end ette valmistada.

Alati tuleb häirekeskusele teatada ka oma nimi ja 
telefoninumber, millelt helistatakse või millele tagasi 
helistades on võimalik sündmuskohal olijatega ühendust 
võtta. See on tarvilik, et säiliks side õnnetuskohaga ja saaks 
iga hetk küsida lisateavet, sageli on vaja näiteks täpsustada 
õnnetuse asukohta. 

Mitte kunagi ei tohi lõpetada kõnet enne, kui häirekeskus 
selleks loa annab. Kuni luba ei ole antud, pead ootama ja 
olema valmis küsimustele vastama. Kui dispetšer ei ole 
kõnet katkestanud, aga parajasti sinuga ei räägi, võib ta olla 
hõivatud abi saatmisega, et seejärel kõnet jätkata.

harJutus 17.1
 ■ Õnnetust nähes tuleb algul hinnata olukorda ja siis vajadusel teha hädaabikõne. Olukorra hindamise 

harjutamiseks sobivad situatsiooniülesanded.

1. Kui kedagi ümbruses aitamas ei ole, kui auto on sõitnud sinna meie nähes või jälgede põhjal hinnates alles 
äsja, siis tuleb võtta häirekeskusega ühendust, et saada juhiseid edasiseks käitumiseks.
2. Tegu on õnnetusega, kiivrile vaatamata võib lapsel olla ka peatrauma. Asi on tõsine, tuleb kutsuda abi.
3. Näha on, et laps poseerib ja naerab. Antud juhul ei ole õnnetusega tegu ja helistada ei ole vaja.

 - Hädaabinumbrile 112 helista, kui:
•	 vajad kiiret arstiabi; 
•	 on tulekahju või selle kahtlus;
•	 toimus plahvatus või selle oht;
•	 inimene on kusagile kinni jäänud;
•	 linnas on ohtlik metsloom;
•	 inimene on uppumas;
•	 toimus varing või on varinguoht;
•	 on gaasiavarii või -leke;
•	 on juhtunud liiklus- või muu kannatanutega õnnetus.

 - Helistades numbrile 112 pea meeles lihtsad reeglid:
•	 Püüa jääda rahulikuks.

•	 Räägi, mis juhtus. Kirjelda ohtu või õnnetust, mis sundis 
helistama.

•	 Kirjelda, kus juhtus. Ütle võimalikult täpne asukoht: linn, 
tänav, maja, küla, nimi jne.

•	 Ütle, kas keegi on viga saanud. Milline on tema olukord.
•	 Ütle oma nimi ja telefoninumber, millelt helistad. Hoia 

liin vabana, vajadusel helistatakse lisainfo saamiseks 
tagasi (maja, korterinumbri vms täpsustamiseks).

•	 Vasta küsimustele lühidalt ja täpselt ning ära katkesta 
kõnet enne, kui oled selleks loa saanud.

•	 Kui olukord muutub oluliselt; helista uuesti 112 ja selgita 
muutunud olukorda.

1 2

3

23



18

19

 eesmärk
Kontrollib kannatanul elutähtsaid funktsioone.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja viib läbi praktilise õppetunni või kutsub eriala 
spetsialisti õpet läbi viima.

Juhendaja näitab noortejuhi või nuku peal ette kannatanu 
seisundi hindamist. Teadvuseta kannatanu puhul tuleb 
selgeks teha, kas ta hingab.

 - Tee hädakutse hädaabinumbrile 112.

 - Pea silmas eneseohutust! Lähene kannatanule pea poolt!

 - Kõneta kannatanut valjuhäälselt.

 - Raputa õlast, näpista või tee muud valuvõtet.

 - Kontrolli, kas rindkere liigub. Lähtu reeglist: vaata, kuula, 
katsu.

 - Aseta käsi kannatanu kõhule. Kas kõht liigub?

 eesmärk
Laulab koos kaaslastega Eesti hümni.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja juhib vestlust või muud tegevust, mille käigus 
õpitakse hümni sõnu ja juhendaja selgitab selle olulisust.

EV hümn on koorilaul „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, 
mille viisi lõi 1848. aastal saksa päritolu Soome helilooja 
Fredrik Pacius. Eestikeelsed sõnad kirjutas laulule Johann 
Voldemar Jannsen. Eestis lauldi seda esmakordselt Eesti 
esimesel laulupeol 1869. aastal. Rahvusliku liikumise ajal 
19. sajandi lõpus sai „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” Eestis 
väga populaarseks. Niisama tuntud ja armastatud oli 
laul ka Soomes. Kui Eesti ja Soome end pärast Esimest 
maailmasõda iseseisvateks riikideks kuulutasid, sai Paciuse 
meloodia, mida Eestis ja Soomes lauldi erinevate sõnadega 
ja ka erinevas tempos, mõlema maa riigihümniks. Ametlikult 
kinnitas Eesti Vabariik Fredrik Paciuse „Mu isamaa, mu õnn 
ja rõõm“ Eesti riigihümniks pärast Vabadussõja lõppemist 
1920. aastal.

 - Aseta kannatanu stabiilsesse küliliasendisse ja kata 
soojalt.

 - Kuula, kas kannatanu hingab. Kui ei hinga, siis ava 
hingamisteed pea kuklasse viimisega.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on 
noortejuhi ja/või kaaslase peal sooritanud 
elutähtsate funktsioonide kontrolli põhimõttel 
vaata, kuula, katsu.

 sooVItused
 ► Elustamisnukk Anneke, tekk.

 ► Juhendaja tutvustab stabiilset küliliasendit ja vajadust 
katta kannatanu soojalt kinni.

 } Õppevideod www.päästeamet.ee; www.rescue.ee

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on 
suuteline esitama hümni peast koos kaaslastega.

 sooVItused
 ► Hümni sõnad. Etteantud sõnadest või lauselõikudest 

hümni kokkupanek. (harjutus 19.1)

 ► Koos hümni esitamine.

 ► Hümni kuulamine heliplaadilt.
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harJutus 19.1

 ■ Eesti Vabariigi hümni sõnade õppimiseks vajalik harjutus

Eesti hümn. Johann Voldemar Jannsen / Fredrik Pacius

TEKST lünkadega Sobituvad sõnad

Mu isamaa, mu … ja rõõm, õnn

kui … oled sa! kaunis

Ei leia mina iial … teal

see suure laia …  peal, ilma

mis mul nii … oleks ka, armas

…  sa, mu isamaa! kui

Sa …  mind ju sünnitand oled

ja … kasvatand; üles 

sind …  mina alati tänan

ja jään sull’ truuiks … ! surmani

Mul kõige …  oled sa, armsam

mu …  isamaa! kallis

Su üle Jumal … , valvaku

mu armas … ! isamaa

Ta olgu sinu … kaitseja

ja …  rohkest’ õnnista’, võtku

mis …  ette võtad sa, iial

…  kallis isamaa ! mu
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20
 eesmärk

Hoiab puhtust ja korda välilaagris või majutusasutuses.

 läbIVIImIne/kontroll
Juhendaja hindab puhtuse ja korra hoidmist matka, laagri või 
muu ürituse käigus. 

Noor järgib põhireegleid:
 - Toit söö ära söögiajal. Ära hoia telgis toiduaineid, sest 

need riknevad kiiresti.
 - Sööklas võta nii palju sööki, kui ära jaksad süüa – tekib 

vähem jäätmeid.
 - Enne sööma minekut pese käsi.
 - Oma loomulikud vajadused tuleb rahuldada käimlas või 

WCs. Võsa vahel soristades ajad platsi haisema ja võid 
puugi saada teadagi, kuhu kohta.

 - Kui käimlas käid siis „sihi” täpselt ja jäta pott enda järel 
puhtaks. Laagris tuleb sul hädal käia mitu korda ja ei ole 
just meeldiv istuda prill-laual, mille sa eile täis soristasid.

 - Tekkiv prügi vii lähimasse prügikasti, ära jäta seda telki 
vedelema.

 - Hoia telgis oma asjad organiseeritult ühes kindlas kohas. 
Siis on kindel, et midagi ei kao ära.

 - Magama minnes võta ära üleriided ja saapad ning pane 
need võimalusel kuivama.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on 
sündmuse jooksul hoidnud puhtust ja korda.

 sooVItused
 ► Mäng „Mis käib kuhu?“ (prügi sorteerimise mäng Eesti 

Energia lehelt).

 ► Mäng, kus korrastatakse majutusasutuse ümbrust, 
prügi kategooriatele antakse punktid (nt klaas 
annab 3 punkti, paber 2 punkti, pudelikork 1 punkti 
jne) ja moodustatakse prügikorjetiimid. Pimeduses 
varustatakse tiimid ka taskulampidega. Aja möödudes 
tehakse kokkuvõtted korjatud prügist ja auhinnatakse 
parimaid.
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