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Aktiivtöö. Mõisted

Teema: otsuste langetamine.
Alateema: uimastitega seotud terminoloogia.

Õpitulemused. Õpilane:
 • selgitab uimastitega seotud terminite tähendust, kasutab neid õpisituatsioonis õiges kontekstis;
 • eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel*;
 • kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele*;
 • kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline sõltuvus ning kuidas see kujuneb*.

Vajalikud materjalid. Töölehed, terminite kaardid, suured paberid, markerid, õpetaja lisamaterjal.

Taust. Uimastitega seondub palju termineid, mis tihtipeale segaseks või arusaamatuks jäävad. 
Nende tähenduse mõistmine on aluseks uimastite kohta antava info mõistmisel ja seega ka 
uimastitarbimise osas otsuste tegemisel.

Tunni sissejuhatus. Paluge õpilastel selgitada, mida nad mõistavad terminite uimasti ja narkootikum 
all (nt uimastid on ained, mis panevad inimest teist moodi tundma, mõtlema või käituma). Enda jaoks 
vaadake mõisteid õpetajaraamatu teoreetilise materjali 4. peatükist, õpilased võiksid sõnastada 
mõisted oma sõnadega ja endale arusaadavalt. Kirjutage tahvlile erinevused terminite sisus, tehke 
näitlikustamiseks joonis või näidake joonist õpetajamaterjali slaidilt.
 

Paluge õpilastel tuua näiteid: 
 • ainete kohta, mis oleks uimastid, aga pole narkootikumid (kohv, tubakas);
 • ainete kohta mis oleks nii uimastid kui ka narkootikumid (nt kanep, kokaiin);
 • ainete kohta, mis oleks narkootikumid, aga pole uimastid (selliseid ei ole).

Põhitegevused

1. Jagage õpilased väikesteks rühmadeks (3–4 õpilast) ja andke igale õpilasele töölehed (et kõik 
saaks jälgida). Paluge leida iga juhtumi juurde sobiv termin, mille sisu juhtum kirjeldab. Paluge 
rühmadel oma vastused ette kanda ja arutage koos klassiga, miks ainult üks vastus on kõige 
sobivam.

UIMASTID

NARKOOTIKUMID
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Töölehe õiged vastused: „Palavik“ – ravimi tarvitamine, „Mure“ – ravimi kuritarvitamine, „Klubi“ – 
uimasti kuritarvitamine, „Hommik“ – tolerantsuse suurenemine uimasti suhtes, „Matk“ – sõltuvus,  
„Allergia“ – üledoos, „Turg“ – ainete võltsimine, „Sünnipäev“ – uimastite tarvitamine.

2. Selgitage õpilastele lühidalt uimastiseotuse astmete sisu õpetajamaterjali slaidi näidates ja 
toetudes 4. peatükile.

3. Jagage igale rühmale 1–2 terminikaarti ja paluge õpilastel kirjutada suurele paberile oma 
sõnadega terminite selgitused. Paluge rühmadel oma töö ette kanda ja andke kõikidele terminitele 
ka oma seletus, vajadusel aidake õpilastel selgitusi korrigeerida. 

Põhisõnum. Rõhutage õpilastele, et ühtmoodi asjadest arusaamiseks on kõigil vaja mõista 
termineid samamoodi. Enda jaoks õigete valikute tegemiseks peab mõistma valikutega seotud 
riske.

Lõiminguvõimalused. Töö pakub võimalusi lõiminguks eesti keelega (termini tähenduse sõnastamine).

Kasutatud kirjandus
1. Saat, H, Kull, M, Kiive, E, Kuusk, E, Kõiv, K 2004. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. 

Õpetajaraamat 7.–9.klassile ja gümnaasiumile. Tallinn, Ilo.
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Tööleht

Ülesanne 1. Leia mõistete juurde sobiv juhtum. Iga mõistet võib kasutada ainult üks kord.

Mõisted: 

• ravimi kuritarvitamine   • uimasti kuritarvitamine   • üledoos 
• ravimi tarvitamine   • uimasti tarvitamine   • ainete võltsimine   • sõltuvus 

• tolerantsuse suurenemine uimasti suhtes 

Juhtumid:

1. PALAVIK
Karen tundis juba koolis, et enesetunne on halb. Koduteel hakkas ta pea ringi käima, tekkis 
nõrkus ja kurguvalu. Koju jõudes helistas ta emale ja rääkis oma halvast enesetundest. Ema 
palus Karenil end kraadida. Selgus, et palavikku oli 38,4 kraadi. Ema palus Karenil juua 
palju vett ja minna teki alla, kuni ta koju jõuab. Ema tuli töölt varem koju ja kraadis tütart 
kohe uuesti. Palavik ei olnud langenud ja ema andis Karenile palavikku alandavat rohtu. Ta 
helistas ka perearstile, et edasise ravi osas nõu pidada.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

2. MURE
Ebe-Lyl läks koolis halvasti – matemaatika kontrolltöö ebaõnnestus täielikult. Lisaks oli 
ta unustanud koju eesti keele kirjandi, mille eest õpetaja pani märkuse e-kooli. Seejärel 
läks ta tülli oma sõbranna Kaisaga, kes ütles ära õhtuse kinnomineku. Ebe-Ly tuju oli väga 
halb, tema ainus soov oli kõik mured unustada. Kodus võttis ta ravimikapist ühe tableti ema 
unerohtu, lootes, et uni lahendab kõik probleemid.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

3. KLUBI
18aastasele Janekile meeldis nädalavahetustel klubides tantsimas käia. Tihti tarvitas ta seal 
ka alkoholi, uskudes, et see teeb õhtu veelgi lõbusamaks. Viimase aasta jooksul pruukis ta 
alkoholi igal nädalavahetusel. Eelmisel kuul on ta aga ka argipäevadel enne iga kinoskäiku 
või sõprade juurde minekut alkoholi tarvitanud.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

4. HOMMIK
Oskari ema Maire oli suur kohvisõber. Ta ise ütles, et tal on hommikuti ilma kohvita väga 
raske ärgata. Tavaliselt jõi ta ühe tassi musta kohvi, kuid viimasel ajal kurtis ta, et see ei aita 
enam. Ta jäi endiselt loiuks ja uimaseks ning pidi teisegi tassi lisaks jooma – alles siis sai ta 
enesetunde normi.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….
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5. MATK
Mareki täiskasvanud vend Marko oli juba aastaid suitsetaja olnud. Marekit häiris pidev 
suitsuhais toas ja ta küsis tihti Markolt, miks too üldse suitsetab. Marko vastas ikka, et 
niisama igavusest ja et ta võib kohe maha jätta, kui ainult tahab. Kord olid vennad kahekesi 
jalgrattamatkal ning pidid jääma ööbima asulatest kaugel olevale telkimisplatsile. Õhtu 
hakul väsinult ööbimispaika jõudnud, valmistasid nad õhtusööki. Järsku avastas Marko, et 
tal olid suitsud otsa lõppenud. Ta oli tükk aega pahane ja muutus närviliseks, ilus õhtu oli 
rikutud. Terve õhtu ei teinud Marko muud, kui kirus ennast, et oli viimases peatuspaigas 
unustanud poest suitsud ostmata. Päris öö hakul otsustas Marko alanud vihmast hoolimata 
sõita 20 km kaugusel olevasse lähimasse bensukasse, et endale suitsu hankida.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

6. ALLERGIA
Valerial oli allergia kasside vastu. Kord sõbranna sünnipäevale minnes selgus, et tollel on 
väike armas kassipoeg. Juba sünnipäeval olles tundis Valeria, et enesetunne halveneb, nina 
sügeles ja jooksis vett, silmad kipitasid ja kurgus oli ebamugav tunne. Ta läks koju, aga 
halb enesetunne püsis. Talle meenus, et tavaliselt oli ema talle sellistel puhkudel andnud 
allergiavastast ravimit. Kuna ema oli tööl, siis ta otsustas seda ise võtta. Valeria ei mäletanud 
täpselt, kui palju ravimit pidi võtma. Kuna tablett oli väike, siis võttis ta terve tableti. Pärast 
tableti võtmist hakkas ta telekat vaatama, kuid jäi nii uniseks, et uinus diivanil. Tüdruk ärkas 
alles ema tuleku peale. Ta tundis ennast nüüd veel halvemini, süda oli väga paha ning ta 
ise täiesti jõuetu. Ema küsimise peale selgitas Valeria olukorda. Selgus, et ta oleks pidanud 
võtma ainult pool allergiatabletti.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

7. TURG
Helena vanaemal valutas juba mitu päeva pea. Lõpuks otsustas vanaema ravimit võtta, kuid 
avastas, et kodus oli valuvaigisti otsa saanud. Vanaema elas linna ääres, lähim apteek oli 
kaugel kesklinnas. Nii leidis vanaema, et vähendab tublisti jalavaeva, kui ostab rohtu kodu 
juurest turult. Ta oli märganud letti, kus üks naisterahvas ravimeid müüs. Turul leidiski ta 
õige koha üles ja sai tabletid tunduvalt soodsamalt kui apteegist. Kodus võttis vanaema 
kohe ühe tableti, kuid peavalu ei andnud järele. Enesetunne läks hoopis halvemaks ja tekkis 
iiveldus. Vanaema uuris hoolega ravimikarpi, aga see tundus samasugune nagu alati.

Sobiv mõiste: ………………………………………………………………………………………….

8. SÜNNIPÄEV
Mia isal oli sünnipäev. Seda tähistati pere ja sõprade seltsis ühes kesklinna pubis. 
Täiskasvanud tellisid õlut. Õhtu jooksul jõi Mia ema ühe ja isa kaks õlut.

Vastus: ………………………………………………………………………………………….
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Terminite kaardid

RAVIMI KURITARVITAMINE UIMASTI KURITARVITAMINE

TOLERANTSUSE SUURENEMINE 
UIMASTI SUHTES

ÜLEDOOS

UIMASTI TARVITAMINE AINETE VÕLTSIMINE

RAVIMI TARVITAMINE SÕLTUVUS
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