1. Sissejuhatus
„Elu keemia“ valikkursus on kahtlemata riikliku õppekava keerulisemaid, ent huvitavamaid
kursuseid. Kursus on hea võimalus tutvuda organismides leiduvate ainete ja nende
muundumistega. Õpitav kõnetab nii neid, kes soovivad jätkata haridusteed kõrgkoolis
meditsiini, geeni- või keskkonnatehnoloogia, keemia või bioloogia vallas, kui ka neid, keda
huvitab bioloogilise sisuga keemia lihtsalt silmaringi avardamise mõttes.
Elu keemia kursuse jooksul tutvutakse biomolekulide (sahhariidid, lipiidid, valgud,
nukleiinhapped) ning nende ehituse eripäraga (stereoisomeeria). Ühtlasi selgitatakse
ensüümkatalüüsi põhimõtet ning selle vältimatut tähtsust elurites toimuvate reaktsioonide
seisukohalt. Õpitakse tundma metabolismiskeeme ning pööratakse tähelepanu ainevahetuse
energeetikale. Arutatakse elu füüsikalise keemia sõlmküsimusi ning analüüsitakse keemilise
info edastamist ja vahetamist looduses.

2. Teema olulisus ühiskonnas
Valikkursuses käsitletavad teemad on ühtaegu tähenduslikud nii erinevate valdkondade
teadlastele kui ka kõikidele teistele inimestele argielulisi otsuseid langetades. Ühelt poolt
käsitletakse igapäevaseid tervise ja toitumisega seotud küsimusi (näiteks kolesterool,
rasvhapped, vitamiinid). Teisalt aga pööratakse tähelepanu näiteks orgaaniliste ühendite
struktuuriga seotud küsimustele ravimitööstuses ja signaalmolekulidele ning retseptoritele
keemilises infoedastuses. Kursuse läbinud õpilased kogevad äratundmisrõõmu nii lugedes
kriitiliselt terviseajakirjade artikleid kui ka kuulates 2013. aasta keemikutest Nobeli preemia
laureaatide ettekandeid keemiliste protsesside kirjeldamiseks kasutatavatest arvutimudelitest.
21. sajandit on juba nimetatud bioloogia sajandiks ning elu keemia kursuses ongi keskne
bioloogia uurimisteemade keemiline käsitlus. Selline lõimitud lähenemine aitab kaasa
tervikliku loodusteadusliku maailmapildi kujunemisele.

3. Kursuse maht ja õppe-eesmärgid
„Elu keemia“ valikkursus on riikliku õppekava järgi ette nähtud 35-tunnise kursusena.
Sellises ulatuses kursust õpetades on mõistlik seada sihiks kas põgusa ülevaate andmine
keemilistest ühendite ja nende muundumisteg tähtsusest eluritele või keskenduda
valikuliselt nendele teemadele, mida varasemates keemia- ja bioloogiaõpingutes pole
põhjalikumalt käsitletud. Tegelikult võimaldavad valminud õppematerjalid aga õpetada elu
keemiat vähemalt kahe kursuse mahus ning seda on soovitatav pakkuda võimalusena loodusja reaalsuundade õpilastele.
Kursuse õppematerjal on koostatud selliselt, et sihiks pole seda mitte „ära õppida“, vaid
sellega süvenenult tegeleda. Nõnda kuulub iga õpiteema juurde küll vastava eriala spetsialisti
koostatud ning gümnaasiumiõpetajate poolt täiendatud teoreetiline sissejuhatus, ent koostajad
soovivad, et õppetunnis olek põhiline töövorm pigem seminar: probleemküsimuste ja
skeemide ühine arutelu, analüüs ja tõlgendamine. Õpetajal on oluline roll nii õppesisu
selgitamisel kui ülesannete lahendamise juhendamisel. Kuivõrd käsitletava hulgas on palju
huvitava struktuuriga molekule, siis peaksid õpilased kindlasti ise molekulmudeleid kokku
panema, teisiti pole mõeldav näiteks kiraalsuse mõistmine. Organismides toimivaid
mitmeetapilisi muundumisi (nukleiinhapetega kulgevad protsessid, metabolism) aga aitavad
ette kujutada erinevad animeeritud lahendused. Loomulikult ei puudu elu keemia kursusest
kui klassikalisest keemia kursusest praktilised tööd, mis sobivad nii sisult kui keerukuselt just
valikkursusesse. Vilumuse kujunemine praktiliste tööde sooritamisel on kindlasti üks olulisi
kursuse eesmärke.

Kursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid on tervikuna sõnastatud riiklikus gümnaasiumi
õppekavas. Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna
arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
2) lahendab keemiaprobleeme teadusmeetodil, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist,
analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
3) on omandanud süsteemse ülevaate elus loodusega seotud keemia põhimõistetest ja
keemiliste protsesside seaduspärasustest;
4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende
mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule;
5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud
teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1002/VV2_lisa4.pdf#

4. Kursusel omandatavad pädevused
Valikkursuse „Elu keemia“ käigus omandatavad pädevused lähtuvad püstitatud õppe- ja
kasvatuseesmärkidest. Loodusainete valdkonna seos üldpädevuste kujundamisega on esitatud
riiklikus gümnaasiumi õppekavas, ent olgu siinkohal eraldi välja toodud viis pädevust, mida
õppematerjalide koostajad pidasid elu keemia kursuse raames tähtsaimateks.
Kursusel omandatavate pädevuste hulgas on keskne eluslooduses toimuvate protsesside
keemiliste aluste mõistmine, mis omakorda on aluseks loodusteadusliku maailmapildi
avardumisele. See kuulub loodusteadusliku pädevuse alla, mis väljendub loodusteaduslikus
kirjaoskuses, see tähendab oskuses vaadelda, mõista ja selgitada keskkonnas (sh
organismides) toimuvaid nähtusi.
Hoiakute osas on väga oluline väärtuspädevus. Elu keemia kursusega toetatakse tervislikku
eluviisi väärtustava ning keskkonda säästva vastutustundliku noore kujunemist, kes peab lugu
teadusest kui olulise kultuuriavaldusest, mis võimaldab elukvaliteedi tõstmist ning ühiskonna
jätkusuutlikku tehnoloogilist, majanduslikku ja kultuurilist arengut.
Kursuse lõimitud ning kaasaegse teaduse saavutusi tutvustav olemus suunab õpipädevuse
kujunemisele. Erinis suurt rõhku pööratakse probleemide lahendamise oskustele:
loodusteadusliku info leidmine ja tõlgendamine. Seda toetavad erinevad IKT-põhised
lahendused: molekulmudelid, elektroonsed testid ja kindlasti animatsioonid, mis võimaldavad
keerulistest protsessidest selge ettekujutuse saamist.
Kursuse jooksul pööratakse tähelepanu elu mõistele ning eluavalduste keerukusele. See on
suunatud enesemääratluspädevuse arendamisele, mida toetavad keemilise ja statsionaarse
tasakaalu võrdlev käsitlus ning elu tekke teooriate ja elu füüsikalise keemia käsitlemine.
Õpilasi suunatakse kasutama nii eesti- kui võõrkeelseid teabeallikaid, hankima ja edastama
loodusteaduslikku infot väga erinevatel viisidel (tekstina, struktuurivalemitena, skeemidena,
animatsioonidena) ning väljendama end suuliselt ja kirjalikult, töötama rühmades (sh
praktilisi töid planeerides ja teostades). See toetab suhtluspädevuse kujunemist.

5. Seos karjäärivalikutega
Elu keemia kursust tuleks käsitleda valikkursusena, mis sobib kõige paremini laia
silmaringiga aineõpetajale ning bioloogia ja keemia põhikursused läbinud biokeemilistest
protsessidest huvitatud noortele. Suureks abiks on see kursus nendele, kes soovivad jätkata
õpinguid kõrgkoolides erinevatel loodusteaduste ja tehnoloogia erialadel, mis käsitlevad
organisme, nende toimimise keemilisi aluseid ning seoseid keskkonnaga, näiteks geeni- ja
keskkonnatehnoloogidele, keemikutele ja bioloogidele, ökoloogidele, kindlasti aga
arstiteaduse või proviisori erialast huvitatud noortele, samuti tulevastele
toidutehnoloogidele, agronoomidele ning ehk ka füsioterapeutidele.

6. Õppe alustamise ning kursuse läbimise tingimused
Valikkursus „Elu keemia“ seab võrdlemisi kõrged nõudmised nii aineõpetajale kui
õpilastele. Õpetajalt eeldab kursuse õpetamine väga häid teadmisi orgaanilisest keemiast ja
bioloogiast või valmisolekut tihedaks koostööks vastavaid aineid õpetavate kolleegidega. Nii
õppesisu kui ka -tulemusi arvesse võttes on tegemist tõeliselt lõimitud kursusega.
Piloteerimise kogemusele ning Eesti bioloogia- ja keemiaõpetajate tagasisidele toetudes on
selge, et kursust ei ole mõeldav pakkuda noortele, kel on läbimata suurem osa keemia ja
bioloogia gümnaasiumiastme kohustuslikest kursusest. Praktilise koolielu jaoks tähendab
see eelkõige seda, et kursuse läbimiseks on mõistlik aeg 11. klassi kevadpoolaastal või
abituuriumis.
Olgu rõhutatud, et õppematerjal on koostatud sellises mahus, et iga õpetaja saab valida just
endale ning õpilastele sobivaima. Seetõttu ei ole mõistlik ka esitada ülduniversaalseid kursuse
läbimise tingimusi. Õppematerjali juurde kuuluvad muuhulgas piloteerimise käigus läbiviidud
tundide kirjeldused ning näpunäited aineõpetajatele.
Kursuse õppematerjalid on koondatud Moodle´i keskkonda, ent keskseks tuleks siiski pidada
materjali ühist arutelu ainetunnis ning koduseid ülesandeid peaks õpilastele jätma pigem
minimaalselt. Soovitav on, et õpilane, kes osaleb aktiivselt enamikus seminarides ja lahendab
kõik ühiselt välja valitud ülesandeid, lõpetab kursuse hinnanguga „arvestatud“.

7. Praktiliste tegevuste osakaal kursusel
Praktiliste tegevuste osakaal kursusel sõltub õpetaja ja õpilaste ühistest valikutest ning
varasemate õpingute käigus juba sooritatud tööülesannetest. Näiteid erinevate lahenduste
kohta leiab kursust piloteerinud õpetajate kirjeldustest.
Kursuse õppesisu ja õpitulemusi arvestades on sobivaimad töövormid seminar ning
praktiline töö. Kõikide teemade juures on esitatud erinevad praktilised ülesanded, näiteks
probleemküsimuste lahendamine, animatsioonidel põhinevate tööülesannete täitmine,
molekulmudelite koostamine või praktiliste laboratoorsete tööde sooritamine. Osa
laboratoorseid töid on esitatud pigem illustratiivsete katsetena, osa aga uurimuslike
ülesannetena.

8. Valikuvõimalused kursuse läbimiseks
Õppekomplekti koostajad on seisukohal, et elu keemia kursuse täpsem õppesisu ning
õpitulemused peaksid toetuma väga üldises plaanis küll riiklikus õppekavas esitatule, kuid
lähtuma peamiselt siiski kooli õppekavast ning valikkursuse läbinud õpilaste eelteadmistest
ning huvidest, samuti aineõpetaja tugevustest. Mitmetele sõlmküsimustele, mida arvesse
võtta, juhitaksegi alljärgnevalt tähelepanu.
1. Millises mahus on õpilased orgaanilist keemiat õppinud? Elu keemia kursuse
õppematerjalide valmimise perioodil töötati välja uus keemia ainekava gümnaasiumile,
mistõttu vähenes oluliselt orgaanilise keemia maht. Küll aga kasvas keemia aluste õppesisu
osatähtsus (sh keemilise sideme olemust ning protsesside kulgemise seaduspärasusi
puudutava materjali osatähtsus). Kui õpilased on orgaanilist keemiat varemalt läbinud
suuremas mahus kui üks 35-tunnine kursus, siis on mõistlik biomolekulide materjalist
põgusamalt üle libiseda ning keskenduda rohkem ensüümkatalüüsi, metabolismi, elu
füüsikalist keemiat ja/või keemilist infoedastust puudutavale õppematerjalile. Kui aga
orgaanilise keemia osas on õpilaste eelteadmised pinnapealsemad, siis on tarvilik elu keemia
kursuse 2. peatüki põhjalikum käsitlus.
2. Millised gümnaasiumi kohustuslikud bioloogiakursused on õpilased läbinud? Kuigi
soovitatav on elu keemia kursus võtta pärast kohustuslike bioloogia (ja loomulikult keemia)
kursuste läbimist, võib osutuda koolis ainuvõimalikuks siiski mõningate kursuste paralleelne
õppimine. Sellisel juhul tuleb eelnevalt selgeks teha, millistele varasematele teadmistele,
oskustele ja arusaamadele on võimalik toetuda.
3. Millised on õpilaste ja ka õpetaja huvid? Kursuse õppematerjal on koostatud
mitmekesisena. Seetõttu on kindlasti soovitatav kursuse alguses välja selgitada, milliste
eesmärkidega ja millistel põhjustel õpilased kursuse valinud on. See võimaldab kohandada
õppetegevuse (sh ülesannete ja põhjalikumalt või põgusamalt käsitletavate teemade valiku)
õpilaste huvidele ja soovidele. Samuti tuleb arvesse võtta, milliste teemade käsitlemisel
õpetaja end kindlamalt tunneb ning milline on võimalik koostöö kolleegidega.
4. Kui palju on kursuse läbimisest huvitatud õpilasi? Ehk on mõistlik pakkuda valikkursust
mitme kooli ühiskursusena?

9. Valikkursuse ainekava (näidis)
Kursuse kood

Riiklik valikkursus

Valdkond

Loodusainete valdkond

Kursuse nimetus

Elu keemia

Eelduskursused

Keemia ja bioloogia kohustuslikud kursused (vt võrdlustabel ptk 1.10)

Lõimumine

Keemia ja bioloogia kohustuslike kursuste õpisisu, üksikute teemade
raames ka füüsika kursuste õpisisu (vt võrdlustabel ptk 1.10)

Õppetöö

Kontakttunnid, praktilised tööd, iseseisvad tööd (e-õppe keskkonnas

korraldus

jne), kuni 35 tundi

Kursuse
eesmärgid

Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia
tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus
ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
2) lahendab keemiaprobleeme teadusmeetodil, rakendades süsteemset
loogilist mõtlemist, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning
loovust;
3) on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia
põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest;
4) mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid
ning saab aru nende mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna
jätkusuutlikule arengule;
5) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku
ja säästvat eluviisi;
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele,
majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele,
ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
7) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab
keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Kursuse sisu

Isomeeria. Biomolekulid
Geomeetriline isomeeria: cis/trans-isomeeria, kiraalsus.
Biomolekulid.
Sahhariidid; monosahhariidid, disahhariidid, struktuursed ja
varupolüsahhariidid.
Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid; rakumembraanid, lipiididega seotud
toitumisprobleemid.
Valgud: kodeeritavad aminohapped, lihtvalgud, liitvalgud, valkudega
seotud toitumisprobleemid.
Nukleiinhapped: nukleosiidid, nukleotiidid, nukleiinhapped.
Põhimõisted: biomolekul, kiraalsus.
Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs
Metabolismi skeemid (lihtsustatud skeemidena): glükolüüs,
tsitraaditsükkel, hingamisahel,
ettekujutus biosünteesist.
Ensüümkatalüüs: ensüümid, koensüümid, vitamiinid, ensüümkatalüüsi
erijooned.
Põhimõisted: metabolism, ensüüm, koensüüm, ensüümkatalüüs.
Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia
Ainevahetuse energeetika, fotosüntees, biosfääri energeetiline skeem.
Elu füüsikaline keemia: keemiline tasakaal ja statsionaarne tasakaal,
entroopia, elu füüsikaline
olemus, elu tekke probleemidest.
Põhimõisted: statsionaarne tasakaal, entroopia.
Keemiline info looduses

Keemiline info looduses raku tasandil (ATP/AMP näitel, virgatsained
jne), organismi tasandil (hormoonid, virgatsained), liigisiseselt
(feromoonid) ja liikide vahel (allelomoonid).
Põhimõisted: keemiline info, virgatsained.
Kursuse
õpitulemused

1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid
ja vastupidi ning esitab nende biomolekulide keemilise ehituse
lihtsustatud skeemide kujul;
2) selgitab õpitud biomolekulide, sh vitamiinide jms ainete rolli
organismide ehituses ja talitluses, samuti inimese toitumises;
3) võtab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja
väärarusaamade kohta toitumise valdkonnas;
4) selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste
reaktsioonidega;
5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatult, sidudes
neid ainevahetuse energeetikaga;
6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise
tasakaaluga ning näitab selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises;
7) integreerib oma teadmiste tasandil füüsika-, keemia- ja
bioloogiakursuses õpitut elusorganismide ehituse ning talitluse kohta;
8) selgitab keemiliste infokanalite alusel organismide talitlusi ja
ökoloogilisi nähtusi.

Hindamisviis

Soovitav on kasutada hinnanguid „arvestatud“ ja „mittearvestatud“

Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)

Õppekomplekti kuuluvad õpik, töölehed, esitlused teemade kohta,
enesehindamistestid, molekulmudelid.

Vastutav
õppetool/
ainekomisjon

Loodusainete õppetool

Kursuse väljund

Märgitakse gümnaasiumi lõputunnistusel valikainena

10. Kursuse läbimiseks vajalikud eelteadmised ja seos teiste õppeainetega
Järgnevalt on võrreldud valikkursuse „Elu keemia“ õppesisu gümnaasiumi riikliku õppekava
kohustuslike bioloogia, keemia ja füüsika kursuste õppesisuga. Aluseks on võetud 2013.
aastal kehtinud ainekavad.
Esitatud tabelist selgub, et uusi teemasid elu keemia kursuses õpilastele on vähe. Need on:
1) kiraalsus,
2) (glükolüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel – mõisteid pole küll bioloogia ainekavas
esitatud, ent on teema hingamise etapid: tingimused ja tulemused).
3) koensüümid ja vitamiinid, ensüümkatalüüs (osaliselt),
4) statsionaarne tasakaal,
5) keemiline info organismi tasandil (osaliselt), liigisiseselt ja liikide vahel.

Ülejäänud teemad on põhimõtteliselt (s.t vähemalt üldjoontes) käsitletud kohustuslikes
keemia-, füüsika- ja bioloogiakursustes, üksikud ka valikkursuses „Keemiliste protsesside
seaduspärasused“, mida peavad riikliku õppekava loodusainete ainekavade koostajad samuti
„Elu keemia“ kursuse eelduskursuseks.
Sellest ilmneb selgesti õppematerjalide koostajate keeruline lähteülesanne: laiendada
põhikursustes esitatud materjali, laskumata aga liigkeerulistesse detailidesse. Seda tuleb
õpetajatel ja õpilastel meeles pidada ning sellega arvestada.
Sinisega on tabelis esitatud need teemad ja/või mõisted, mida kohustuslikes kursustes ei ole.
Valikkursus „Elu keemia“

Keemia, bioloogia ja füüsika
kohustuslikud kursused,
valikkursused

Isomeeria. Biomolekulid
Geomeetriline isomeeria: cis/transisomeeria, kiraalsus

Keemia II kursus 2. peatükk
Cis/trans-isomeeria.

Biomolekulid

Bioloogia I kursus 2. peatükk
Biomolekulide üldine ehitus ja
ülesanded.
Organismides esinevate peamiste
biomolekulide – süsivesikute,
lipiidide, valkude ja nukleiinhapete –
ehituslikud ning talitluslikud seosed.
Vee, mineraalainete ja biomolekulide
osa tervislikus toitumises.

Sahhariidid: monosahhariidid,
disahhariidid, struktuursed ja
varupolüsahhariidid

Keemia II kursus 2. peatükk
Di- ja polüsahhariidid, nende hüdrolüüs
ja roll organismide elutegevuses.
Tselluloosi tüüpi materjalid (puuvill jt).
Toiduainete toiteväärtuse ning
tervislikkuse seos nende koostisega.

Lipiidid: rasvad, fosfolipiidid;
rakumembraanid, lipiididega seotud
toitumisprobleemid

Keemia II kursus 2. peatükk
Rasvad kui estrid ja nende hüdrolüüs.
Rasvade roll toitumises. Transhapped.
Bioloogia I kursus 3. peatükk
Rakumembraani peamised ülesanded

Valgud: kodeeritavad aminohapped,
lihtvalgud, liitvalgud, valkudega seotud
toitumisprobleemid

Keemia II kursus 2. peatükk
Aminohapped ja valgud.
Valgud ja toiduainete väärtuslikkus.
Hapete liigitamine asendamatuteks
ning asendatavateks hapeteks.

Nukleiinhapped: nukleosiidid,
nukleotiidid, nukleiinhapped

Bioloogia III kursus 1. peatükk
Molekulaarbioloogiliste
põhiprotsesside
(replikatsiooni, transkriptsiooni ja
translatsiooni) osa päriliku info
realiseerumises.
DNA ja RNA sünteesi võrdlus.
Geenide avaldumine ja selle
regulatsioon, geeniregulatsiooni
häiretest tulenevad
muutused inimese näitel.
Geneetilise koodi omadused.
Geneetilise koodi lahtimõtestamine
valgusünteesis.
Valgusünteesis osalevate molekulide
ülesanded ning protsessi üldine kulg.

Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs
Metabolismi skeemid (lihtsustatud
skeemidena): glükolüüs,
tsitraaditsükkel, hingamisahel,
ettekujutus biosünteesist

Bioloogia II kursus 1. peatükk
Hingamine kui organismi varustamine
energiaga. Hingamise etappideks
vajalikud
tingimused ja tulemused. Aeroobne ja
anaeroobne hingamine.

Ensüümkatalüüs: ensüümid,
koensüümid, vitamiinid,
ensüümkatalüüsi erijooned

Keemia II kursus 2. peatükk
Katalüüs.
Valikkursus „Keemiliste protsesside
seaduspärasused“
Ensüümkatalüüs, selle tähtsus
organismides toimuvate protsesside
reguleerimises.

Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia
Ainevahetuse energeetika, fotosüntees,
biosfääri energeetiline skeem

Bioloogia II kursus 1. peatükk
Organismide energiavajadus, energia
saamise viisid autotroofsetel ja
heterotroofsetel
organismidel.
Organismi üldine aine- ja
energiavahetus. ATP universaalsus
energia salvestamises ja ülekandes.
Fotosünteesi eesmärk ja tulemus.
Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja
pimedusstaadiumist ning neid
mõjutavatest teguritest.
Fotosünteesi tähtsus taimedele,

teistele organismidele ning biosfäärile.
Bioloogia IV kursus 2. peatükk
Ökosüsteemi struktuur ning selles
esinevad vastastikused seosed.
Toiduahela peamiste lülide – tootjate,
tarbijate ja lagundajate – omavahelised
toitumissuhted.
Ökoloogilise püramiidi reegli
ülesannete lahendamine.
Biosfääri läbiv energiavoog kui Maal
eksisteeriva elu alus.
Elu füüsikaline keemia: keemiline
tasakaal ja statsionaarne tasakaal,
entroopia, elu füüsikaline olemus, elu
tekke probleemidest

Bioloogia IV kursus 1. peatükk
Eri seisukohad elu päritolu kohta Maal.
Füüsika IV kursus 4. peatükk
Termodünaamika II printsiip.
Pööratavad ja pöördumatud protsessid
looduses.
Entroopia.
Elu Maal energia ja entroopia aspektist
lähtuvalt.
Keemia II kursus 1. peatükk
Pöörduvad reaktsioonid.
Valikkursus „Keemiliste protsesside
seaduspärasused“
Keemiline tasakaal, pöörduva keemilise
reaktsiooni tasakaalu nihkumine (Le
Chatelier’ printsiip), keemilise
tasakaalu iseloomustamine
tasakaalukonstandi abil (tutvustavalt).

Keemiline info looduses
Keemiline info looduses raku tasandil
(ATP/AMP näitel, virgatsained jne),
organismi tasandil (hormoonid,
virgatsained), liigisiseselt
(feromoonid) ja liikide vahel
(allelomoonid).

Bioloogia II kursus 3. peatükk
Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja
talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja
levikut mõjutavad tegurid. Keemilise
sünapsi ehitus ning närviimpulsi
ülekanne.

11. Kursuse ja õppekomplekti lühitutvustus (eesti keeles)
Elu keemia
Gümnaasiumi loodusainete valdkonna valikkursus
„Elu keemia“ valikkursus on kahtlemata riikliku õppekava keerulisemaid, ent huvitavamaid
kursuseid. Kursus on hea võimalus tutvuda organismides leiduvate ainete ja nende
muundumistega. Õpitav kõnetab nii neid, kes soovivad jätkata haridusteed kõrgkoolis
meditsiini, geeni- või keskkonnatehnoloogia, keemia või bioloogia vallas, kui ka neid, keda
huvitab bioloogilise sisuga keemia lihtsalt silmaringi avardamise mõttes.
Kursuse õppematerjal on koostatud selliselt, et sihiks pole seda mitte „ära õppida“, vaid
sellega süvenenult tegeleda. Nõnda kuulub iga õpiteema juurde küll vastava eriala spetsialisti
koostatud ning gümnaasiumiõpetajate poolt täiendatud teoreetiline sissejuhatus, ent koostajad
soovivad, et õppetunnis olek põhiline töövorm pigem seminar: probleemküsimuste ja
skeemide ühine arutelu, analüüs ja tõlgendamine. Kuivõrd käsitletava hulgas on palju
huvitava struktuuriga molekule, siis peaksid õpilased kindlasti ise molekulmudeleid kokku
panema, teisiti pole mõeldav kiraalsuse mõistmine. Organismides toimivaid mitmeetapilisi
muundumisi (nukleiinhapetega kulgevad protsessid, metabolism) aga aitavad ette kujutada
erinevaid animatsioone. Loomulikult ei puudu elu keemia kursusest kui klassikalisest keemia
kursusest praktilised tööd, mis sobivad nii sisult kui keerukuselt just valikkursusesse. Elu
keemia kursust tulekski käsitleda valikkursusena, mis sobib eriti hästi laia silmaringiga
aineõpetajale ning bioloogia ja keemia põhikursused läbinud biokeemilistest protsessidest
huvitatud noortele.
Elu keemia kursuse jooksul tutvutakse biomolekulide (sahhariidid, lipiidid, valgud,
nukleiinhapped) ning nende ehituse eripäraga (stereoisomeeria). Ühtlasi selgitatakse
ensüümkatalüüsi põhimõtet ning selle vältimatut tähtsust elurites toimuvate reaktsioonide
seisukohalt. Õpitakse tundma metabolismiskeeme ning pööratakse tähelepanu ainevahetuse
energeetikale. Arutatakse elu füüsikalise keemia sõlmküsimusi ning analüüsitakse keemilise
info edastamist ja vahetamist looduses.
Õppekomplekti koostas Tartu Ülikooli keemia instituudi ning Tallinna Reaalkooli
ühismeeskond. Kursust piloteeriti 2013. aastal Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna
Reaalkoolis, Jõgeva Ühisgümnaasiumis ning Nõo Reaalgümnaasiumis.
Et märgatav osa elu keemia materjalist jookseb läbi ka gümnaasiumi põhikursustest, eeldab
valikkursus oluliselt sügavamat ning mitmetahulisemat käsitlust. See annab aga nii õpilastele
kui õpetajatele võimaluse sisutihedaks ja huvitavaks, vaimset pinget ja naudingut pakkuvaks
koostööks.

12. Kursuse ja õppekomplekti lühitutvustus (inglise keeles)
The Chemistry of Life
An elective science course in the Estonian national curriculum
The elective course “The Chemistry of Life” is without doubt one of the most complicated but
also most interesting course in the national curriculum. The course has been designed to
introduce various biochemical compounds and their reactions in organisms. This course is of
interest to those pupils who are interested in continuing their studies in the fields of medicine,
gene or environmental technology, chemistry or biology but also to those who are generally
interested in biology-related chemistry and wish to broaden their horizons.
The materials for this course have been designed with the aim of discussing their content not
learning everything by heart. Thus, every topic starts with a theoretical introduction written by
a specialist and reviewed by a secondary school teacher but the authors suggest seminars as
the main form of studies, i.e group discussions, analyses of diagrams, data interpretation. The
materials contain a number of interesting structures and therefore it is important that the
students have the possibility to use molecular modelling kits; for example, to learn about
chirality. Animations are used to obtain a better understanding of several complex reactions in
organisms; for example, processes related to nucleic acids and metabolism. Various
laboratory assignments also form an integral part of this course. Their content and format suit
the purposes of an elective course. Overall, “The Chemistry of Life” is an elective course for
a teacher with a broad knowledge of chemistry and biology and pupils who have already
passed compulsory courses of biology and chemistry and are interested in biochemical
processes.
The course focuses on biomolecules (saccharides, lipids, proteins, nucleic acids) and their
structure (stereoisomerism). Additionally, the concept of enzyme catalysis is introduced and
its vital role in carrying out chemical reactions in organisms. Metabolic pathways and the
energetics of metabolism, the physical chemistry of life and chemical information in nature
are also discussed.
The materials for this course were designed by the researchers of the Institute of Chemistry at
the University of Tartu and biology and chemistry teachers of Tallinn Secondary Science
School. The course was piloted in 2013 at Gustav Adolf Grammar School, Tallinn Secondary
Science School, Jõgeva Co-Educational Gymnasium and Nõo Secondary Science
Gymnasium.
Most of the topics covered in the course “The Chemistry of Life” are also touched upon in the
compulsory chemistry, biology and physics courses. Therefore, the elective course offers a
broader and more in-depth coverage of the subject area. This enables fruitful, content-rich,
challenging and enjoyable co-operation between pupils and their teachers.

13. Kursuse ja õppekomplekti lühitutvustus (vene keeles)
Химия жизни
Выборный курс по естествознаниям для гимназии
Курс по выбору «Химия жизни» без сомнения один из наиболее сложных, но и
наиболее интересных курсов учебного плана. Курс дает хорошую возможность
ознакомиться с веществами, находящимися в организмах, и с их изменениями.
Изучаемый материал назначен как желающим продолжить свое образование в вузах по
медицине, генной технологии, химии, биологии и технологии окружающей среды, так
и тем, кто интересуется химией и биологией просто для расширения кругозора.
Учебный материал курса составлен таким образом, чтобы не просто «выучить» его, а
заниматься им углубленно. Так, каждая тема начинается с теоретического вступления,
составленного специалистом по данной теме и дополненного преподавателями
гимназии, но составители желают, чтобы основной форой учебного процесса был
семинар: общее обсуждение, анализ и трактовка проблемных вопросов и схем. Так как
материал содержит много молекул с интересной структурой, то ученикам
рекомендуется самим составлять разные модели молекул, иначе невозможно понять
хиральность. А многоэтапные изменения в организмах (процессы с нуклеиновыми
кислотами, метаболизм) помогают представлять себе разные анимации. Разумеется, в
курсе по химии жизни как в классическом курсе по химии присутствуют практические
работы, которые и по содержанию и по сложности соответствуют именно выборному
курсу. Курс по химии жизни и следует рассматривать как курс по выб, который
особенно хорошо подходит преподавателю с широким кругозором и интересующимся
биохимическими процессами молодым людям, прошедшим основные курсы по
биологии и химии.
В ходе курса по химии жизни ознакомятся с биомолекулами (сахариды, липиды, белки,
нуклеиновые кислоты) и с особенностями их построения (стереоизомерия). В то же
время объясняется принцип ферментативного катализа и его огромное значение с точки
зрения реакций, происходящих в живых организмах. Изучаются схемы метаболизма и
обращается внимание на энергетику обмена веществ. Обсуждаются основные вопросы
физической химии жизни и анализируется передача и обмен химической информации в
природе.
Учебный комплект составлен объединенной командой Института химии Тартуского
университета и Таллиннской реальной школы. Пилотный курс был пройден в 2013 году
в Гимназии Густава Адольфа, в Таллиннской реальной школе, в Йыгеваской общей
гимназии и в Ныоской реальной гимназии.
Так как значительная часть материалов химии жизни представлена и в основном курсе
гимназии, выборный курс предполагает значительно более глубокое и многогранное
рассмотрение. Это дает и учащимся и преподавателям возможность для
содержательного, интересного, духовно напряженного и наслаждаемого
сотрудничества.

14. Meeskond ja autorid
Õppekomplekti koostas meeskond, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli Keemia Instituudist
bioorgaanilise keemia professor Ago Rinken, orgaanilise keemia dotsent Uno Mäeorg ning
bioorgaanilise keemia õppetooli teadurid Erki Enkvist, Kaido Viht, Darja Lavõgina, Indrek
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ja Martin Saar ning bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets. Kursust piloteeriti 2013. aastal Gustav
Adolfi Gümnaasiumis (Martin Saar), Tallinna Reaalkoolis (Andrus Kangro ja Kersti
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