
2010/2011 ÕPPEAASTA UURIMISTÖÖ TEEMAD 11. KLASSIDELE 

 

Mis motiveerib mind saksa keelt õppima? 

Õpimotivatsioon. Sisemine ja välimine motivatsioon. 

Juhendaja Ljudmilla Suvorova 

Adidas. Saksa AS 

Ajaloost. Populaarsus õpilaste hulgas 

Juhendaja Ljudmilla Suvorova 

Vene keele (B-keelena) valiku motivatsioonid 

Uurida, mis eesmärgiga valitakse vene keelt, kas ollakse rahul vene keele õpetamisega Kohila 

Gümnaasiumis. Ankeet vanematele ja õpilastele, võib küsitleda just gümnaasiumi õpilasi ja 

nende vanemaid.  

Juhendaja Dženetta Zuzjonok 

Ingliskeelsete saadete roll keeleõppes 

Selgitada välja missuguseid saateid, kui palju, miks jne Kohila Gümnaasiumi õpilased 

vaatavad. 

Juhendaja Maili Hepner 

Inglisekeelse ajakirjanduse roll gümnaasiumiõpilaste keeleõppe protsessis 

Töö eesmärgiks on uurida, missuguseid ingliskeelseid ajakirju ostetakse, laenutatakse, või nt 

tellitakse koju ning mis rolli mängivad võõrkeele omandamisel (nt sõnavara). 

Juhendaja Tuuli Talviste-Laan 

Lock, Stock and Barrel or All things Must Pass, As Mad as a Hatter ect – English 

proverbs 

Töö eesmärgiks on uurida ingliskeelseid vanasõnu-kõnekäände-aforisme, nende esinemist 

meedias nt film, raamat. NB! Materjal on ingliskeelne. 

Juhendaja Tuuli Talviste-Laan 

Vererõhu muutuste põhjused 

Mida uurime: 

Millest sõltub inimese vererõhk? 

Kuidas mõjutavad füüsiline koormus, vaimne pinge, väsimus vererõhku? 

Kas hommikused ja õhtused vererõhu parameetrid on erinevad? 

Juhendaja Edith Maasik 

Kasvuvalemi rakenduvus 

Miks kasvavad mõned inimesed pikemaks kui teised? Kas kasvuvalem, mille abil saab 

prognoosida kui pikaks inimene kasvab täiskasvanueaks ka töötab? 

Juhendaja Edith Maasik 



 

Kilekottide lagunemine pinnases 

Eesmärk: selgitada kui kiiresti lagunevad looduses kilekotid. Katseribad mõneks kuuks 

mulda, siis võrrelda nende tõmbetugevust uutega 

Juhendaja Urve Heinsar 

Prügisorteerimine Kohila Gümnaasiumi õpilaste kodudes 

Juhendaja Urve Heinsar 

Kohila Gümnaasiumi kivimite kollektsioon. 

Töö sisuks oleks: sorteerida olemasolevad kivimid; lisada igale kivile informatiivne tekst; 

kivimeid pildistada ning luua ka elektrooniline kollektsioon. 

Juhendaja  Kadi Adler 

Kohila Gümnaasiumi kivististe kollektsioon 

Töö sisuks oleks: sorteerida ja määrata olemasolevad kivistised; lisada igale kivistisele 

informatiivne tekst; kivistisi pildistada ning luua ka elektrooniline kollektsioon. 

Juhendaja  Kadi Adler 

Müra koolis 

Müra olemus. Mõõtmine. Mõõtühik. Müra mõju inimese tervisele. Mõõdetakse müra Kohila 

Gümnaasiumi valitud ruumides ja võrreldakse mõõtmistulemusi Jüri Gümnaasiumi ja Rapla 

Ühisgümnaasiumi õpilaste uurimistööde tulemustega. 

Juhendaja Kirsti Solvak 

Laboratoorsed tööd Vernier laboriseadmetega 

Valdkonnad: mehaanika, soojusõpetus, bioloogia, keemia. 

Juhendaja Kirsti Solvak 

Keila jõe füüsikaliste ja keemiliste parameetrite seire 

Eesmärgiks on määrata Keila jõe Kohila piirkonna jõevee parameetrite määramine Vernier 

laboriseadmete abil: pH, läbipaistvus, hapnikusisaldus, üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus. 

Juhendajad Kirsti Solvak, Edith Maasik 

I kooliastme (1-3 klass) matemaatikas õpetatavad matemaatilised mõisted 

Uurida vastavate klasside õpikute põhjal matemaatilisi mõisteid ja nende tundmist ja 

rakendamise oskust vanemates klassides. 

Juhendaja Silva Luuk 

Pythagoras. Pythagorase teoreemi rakendusest  

Uurida kirjanduse põhjal Pythagorase koolkonnast, Pythagorase teoreemi rakendused 

praktilises elus. 

Juhendaja Silva Luuk 



 

Arvusüsteemid 

Arvusüsteemid ja nende kujunemine. Arvusüsteemide omavahelised seosed ja kaasaegsed 

rakendused. Kui palju teavad meie õpilased erinevatest 

arvusüsteemidest. 

Juhendaja Õnne Rõõmus 

Kas matemaatika on keeruline õppeaine? 

Matemaatika ajalugu. Matemaatika arengu algetapp. Miks õpilased peavad matemaatikat 

raskeks aineks? Põhjused. 

Juhendaja Õnne Rõõmus 

Mis ei murra, teeb tugevaks! (ühe ettevõtte näitel) 

Ettevõtte ajaloost, intervjuud, majandusnäitajate võrdlus. 

Juhendaja Margot Sarv 

Õpilasfirma aitas mind valikute tegemisel 

Õpilasfirma olemus, intervjuud Kohila Gümnaasiumi vilistlastega. 

Juhendaja Margot Sarv 

Noorte väärtushinnanguid 

Püütakse välja selgitada tänapäeva noorte väärtushinnanguid (mis on noortele elus tegelikult 

tähtis)  ja väärtushinnangute igapäevast kasutamist sotsiaalvõrgustikes.  Milliseid nõudmisi 

esitatakse endale ja mida oodatakse teistelt. Mida olulist saab teada  noor iseendast. 

Juhendaja Urve Randmaa 

Kohila gümnaasiumi mainekujundus 

Märksõnad: organisatsioon, imago, mainekujundus, turundus, kommunikatsioon, meedia, 

reklaam. Milline on Kohila gümnaasiumi maine õpilaste, lastevanemate, õpetajate, Kohila 

valla elanike arvates ja väljaspool Kohilat? Millisena paistab Kohila gümnaasium meedias 

(kooli koduleht, vallaleht, maakonnaleht, Internet jne? 

Mida peaksime tegema, et kool oleks  märgatav? Milline peaks olema Kohila gümnaasiumi 

mainekujundus? Uurimistööd võib teha kaks õpilast. 

Juhendaja Ants Tammar  

Kohila kool 1961 – 2011: olulised etapid kooli arenguloos 

Aasta 2011 on Kohila hariduselus juubeliaasta. Praeguse koolimaja vana osa saab järgmisel 

aastal 50-aastaseks. 9. septembril 1961. aastal avati uus koolimaja. 1977. aastal alustati 

õppetööd kahekümne klassiruumiga juurdeehitises. 

Kohila kooli kirev, värvikas ja kütkestav ajalugu annab uurimistöö tegemiseks suurepärase 

võimaluse. Puudub terviklik ülevaade Kohila kooli arengust. Kooli arenguloos on olulised 

etapid, mis on mõjutanud kooli arengut nii heas kui ka halvas suunas. Millised on need etapid 

ja miks nad on erilised kooli arenguloos?  Mis on mõjutanud kooli arengut? Millised 

muutused on olnud kooli arengus aastatel 1961 – 2011?   Uurimistööd võib teha kaks õpilast. 

Juhendaja Ants Tammar 



 

Võrdlusi taasiseseisvunud Eesti gümnaasiumi osa ajaloo õpikutest 

Juhendaja  Silvi Ivanova 

Tähtpäevad koolis 

Juhendaja Siiri Kõiva 

Kohila Spordiklubi korvpallimeeskonna osalemine Eesti I liiga meistrivõistlustel 

Juhendaja Ulvi Mägi 

Õpilaste toitlustamine Kohila Gümnaasiumis 

Juhendaja Tiina Toompuu 

Õpilaste kaugushüppe tulemused Kohila Gümnaasiumi põhikooli- ja 

gümnaasiumiastmes 

Juhendaja Maarek Laanmets 

Kohila Gümnaasiumi kergejõustiku edetabel 

Juhendaja Maarek Laanmets 

Kohila kooli sporditegevuse kajastamine maakonnalehes 1961-1977 

Juhendaja Eerik Laanmets 

Kohila kooli sporditegevuse kajastamine maakonnalehes 1977-1991 

Juhendaja Eerik Laanmets 

Kohila kooli bändid läbi ajaloo 

Juhendaja Aime Mäesalu 

Koorilaulu jätkusuutlikus peale gümnaasiumi lõpetamist 

Juhendaja Aime Mäesalu 

Kohila Angerja kiriku ajaloost 

Juhendaja Rivo Reisko 

Rapla maakonna suuremate koolide töökodade vastavus tervisekaitse nõuetele  

Juhendaja Rivo Reisko 

Sport ja sportlased Kohila Gümnaasiumis läbi aegade 

Juhendaja Leo Hansar 

Õpilaste kohustused kodus 

Juhendaja Leo Hansar 



 

"Tänavakunst" 

Uurida graffiti variante tänavapildis. Võib kontakteeruda ka tegijatega. Arvamusküsitlus 

koolis. 

Juhendaja Anu Roosild 

Kohila Gümnaasiumi õpilaste arvutialased teadmised/oskused ning arvuti vajalikkus 

õpilase elus 

Juhendaja Kaur Heinaru 

Kohila Gümnaasiumi õpilaste osalemine klassiväliste spordiringide töös 2010/2011. 

õppeaastal ja seda mõjutavad tegurid. 

Juhendaja Anne Siitam 

Väärtusteema Eesti meedias 

Väärtused ühiskonnas. Eesti ühiskonna väärtusarenduse programm. Milliseid väärtusi meedia 

kajastab?   

Juhendaja Vello Kübar 

1992. aasta rahareform  

Ettevalmistused kroonile üleminekuks, raha vahetamine, eesti krooniga seonduvad 

mälestused, esimesed kroonide eest ostetud asjad jne 

Juhendaja Viive Tammearu 

Rõivamood taasiseseisvunud Eesti Vabariigis  

Muutused rõivamoes 1990. aastatel, moesuunad, eeskujud, rõivaste hankimine/kättesaadavus 

jne) 

Juhendaja Viive Tammearu 

Kohila Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste huviringides osalemine ja huviringide 

valiku põhjused 

Juhendaja Tiina Kand 


