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Teine  ülesanne.   Lugege  artiklit.
Artiklist  on välja võetud 10 lauset
(lüngad  1-10).  Teksti  järel  on  iga
lünga  kohta  esitatud  kolm
vastusevarianti.  Valige  välja  Teie
arvates kõige paremini sobiv lause
(A,  B  või  C)  ja   kirjutage  lünka
valitud vastuse ees olev täht.

Noored pruugivad ohtralt 
uimasteid
Möödunud aastal viidi projekti 
„Uimastipreventsioon Tallinna 
koolides“ raames läbi uuring, 
mille analüüs aitas projektitege-
vusi detailsemalt planeerida.
Uuringuga sooviti teada saada 
11-15-aastaste õpilaste tubaka, 
alkoholi ja narkootikumide tarbi-
mise harjumused ja nende suhtu-
mine sellesse, analüüsida tervise ja 
keskkonna seoseid ning riskikäi-
tumise põhjusi. (0)…A.. Analüü-
sida uimastite tarbimise seoseid 
muude näitajatega.
Suitsetamist puudutavatest vas-
tustest selgus, et poisid eksperi-
menteerivad suitsuga sagedami-
ni kui tütarlapsed. Vanuse suure-
nedes erinevus suitsetamist proo-
vinud tütarlaste ja noormeeste    vahel 
väheneb. (1)…….  Suitsetajate 
osakaal on küll tüdrukute ja pois-
te hulgas märkimisväärselt eri-
nev, kuid vanuse kasvades erine-
vus väheneb.
Alkoholi joovad tüdrukud pois-
test harvem, kuid 9. klassis pole 
neidude ja noormeeste joomis-
harjumuse vahe enam kuigi suur. 
Eestis joob vähemalt kord näda-
las peaaegu iga kolmas 9. klassi 
poiss. (2)……… .
Narkootikumide tarvitamise sa-
gedus on sarnaselt alkoholi 
tarvitamise sagedusega eri vanu-
serühmades erinev. Narkootiku-
midest pruugitakse kõige roh-
kem kanepit, vähemalt korra on seda 
suitsetanud 36,6% 9. klassi pois-
test ja 30,3% sama klassi tüdru-
kutest. Amfetamiini on proovi-
nud 10% 9. klassi poistest ja 8,5% 
tüdrukutest.
(3)……… Suitsetamisel, alkoho-
li ja narkootikumide tarbimisel 
on tugevad seosed lapse sõprade ja 
vanemate, eriti ema suitsetamise-

ga. Analüüsist võib järeldada,
et uimastite tarvitamine on 
enamasti kollektiivne tege-
vus. Siinjuures on huvitav 
märkida, et tüdrukute puhul 
on tähtis uimastite tarvitami-
sega seonduv imago. (4)……… 
Nad arvavad, et uimastite 
tarvitamine teeb neid sõpra-
de silmis populaarsemaks.
Tähtsat rolli mängib noorte 
suhtumine mõnuainetesse. 
Nii suitsetavatel tüdrukutel 
kui ka poistel on täheldatav 
positiivne suhtumine uimas-
titesse. (5)……… Näiteks 
on olemas seosed tüdrukute 
suitsetamise ja eluga rahul-
olematuse vahel. Suitsetavad 
tüdrukud tunnetavad vähem 
ema (7. kl) või isa (9. kl) 
armastust ja usaldust. Ilmnes ka 
seos nõrgema õppeedukuse-
ga ja tundega, et kool käib     
   vahel   üle jõu.
Sarnaselt suitsetamisega 
uuriti alkoholi tarvitamise 
seoseid teiste teguritega. Sel-
gus, et sage alkoholi tarbimi-
ne on nii tüdrukutel kui ka 
poistel seotud positiivsete 
hoiakutega uimastite suhtes. 
Need, kes arvavad, et uimas-
tite tarbimine on meeldiv ja 
suitsetamine rahustab närve, 
joovad alkohoolseid jooke 
sagedamini. (6)…….. Pere 
vähene ühine aktiivne tege-
vus seondub peamiselt 
nooremate poiste ja 7. klassi 
tüdrukute alkoholi tarbimise-
ga. Suitsetamist alkoholi 
tarbimisega võrreldes selgub, et 
emotsionaalsete suhete 
puudumine vanematega 
põhjustab enam kalduvust 
alkoholi tarbimisele kui suit-
setamisele. Tüdrukute puhul
on taas tähtis asja väline külg: 
alkoholi tarbivad rohkem 
need, kelle jaoks ka uimastid
on atraktiivsed. (7)…….. 
Vanemate poiste puhul on 
alkoholi tarbimine ilmselt 
samuti seotud imagoga. Peaaegu 
igas rühmas on sagedane 

alkoholi tarbimine seotud 
väitega, et kool käib üle jõu.
Narkootikumide tarvitamine on 
eeskätt seotud sõprade suit-
setamisega. Perekond, sh va-
nemate autoriteet mõjutab va-
nemate koolilaste ja 7. klassi 
tüdrukute riskikäitumist. (8)
……. Neile on tähtis pere ühine 
aktiivne tegevus.
79,4% õpilastest hindas oma 
tervist suurepäraseks või heaks. 
Muu hulgas selgus, et poisid on 
oma tervisest paremal arva-
musel kui tüdrukud.
Vanemate koolilaste puhul on 
narkootikumide tarvitamine 
rohkem kui suitsetamine ja 
alkoholi tarbimine seotud 
rahuloluga oma välimusega. 
Tüdrukud ja poisid hindasid 
oma välimust erinevalt. (9)…….
Tüdrukute puhul on see näitaja 
kõrgem. Noorukite rahulolu 
oma välimusega suureneb 
vanuse kasvades.
Kõrge rahulolu oma eluga on 
iseloomulik 11-aastastele 
tüdrukutele. Kõige vähem olid 
oma eluga rahul vanima rühma 
tütarlapsed. Oma eluga 
rahulolevate õpilaste hulk 
kahaneb vanuse kasvades.
Uuring tõestas, et nii legaalsed 
kui ka illegaalsed uimastid on 
noorte hulgas laialt levinud. (10)
……. 
Nagu võis eeldada, on alkoholi, 
tubaka ja narkootiliste ainete 
tarvitamine omavahel seotud. 
Olulisemad riskikäitumise 
tegurid on sõprade eeskuju ja 
mõju. Uimastitega 
eksperimenteerimine on sageli 
kollektiivne tegevus.
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A Raporti peaeesmärk oli hinnata Tallinna kooliõpilaste uimastite kasutamist.
B Uuringuga taheti hirmutada koolilapsi, et hoida ära uimastite tarbimine.
C Tulemus pidi näitama, et Eestis ei ole uimastitega veel suuremaid probleeme.

1. lünk
A Mida vanemaks lapsed saavad, seda rohkem hakatakse koos suitsetama.
B Vanuse lisandudes suureneb ka igapäevasuitsetajate hulk.
C Vanemaks saades hakkavad tüdrukud ja poisid sagedamini koos olema ja ka suitsetama.

2. lünk
A Murdeeas poisid teevadki rohkem igasuguseid rumalusi. 
B Tüdrukud selles vanuses veel alkoholist suurt midagi ei tea.
C Tallinnas aga tarbib alkoholi iga teine sama klassi poiss.

3. lünk
A Uuringu tulemusel võiks ütelda, et perekond saaks selle probleemi ära hoida.
B Narkootikumide tarvitamisel on tegelikult pärilik soodumus.
C Ankeet sisaldas küsimusi ka hoiakute, perekonnasuhete ning vastaja kooli suhtumise kohta.

4. lünk
A Ilmnes seos tüdrukute suitsetamise ja veendumuste vahel.
B Tüdrukud arvavad, et suitsetamine teeb neid saledamaks.
C Tüdrukud peavad suitsetamist tähtsamaks kui poisid.

5. lünk
A Tüdrukute puhul on tähtsad emotsionaalsed momendid.
B Tüdrukud tahavad suitsetamisega näidata kallimale armastust.
C Poisid ei pea suitsetamise puhul oluliseks teiste arvamust.

6. lünk
A Poisid hakkavad esimest korda tarbima alkoholi koos isaga.
B Poiste puhul on alkoholi tarbimine seotud ka isa vähese tähelepanuga.
C Tavaliselt on esmane alkoholi pruukimine perekondlikul sündmusel.

7. lünk
A Tüdrukud ei oska ise seda kommenteerida.
B Sagedamini alkoholi tarbivad tüdrukud arvavad ka, et paljud nendevanused suitsetavad.
C Poiste arvates ei tohiks tüdrukud üldse alkoholi juua, sest nad on tulevased emad.

8. lünk
A Lapsed vajavad rohkem armastust, hoolt ning tähelepanu.
B Noored tahavad koos rohkem aega veeta ning neile ei meeldi vanemate sekkumine.
C Tugevatest peredest pärineb vähem narkootikumidega seotud noori.

9. lünk
A Suurem osa poistest peab oma välimust normaalseks.
B Poisid on oma vanuse suhtes sel ajal veel ükskõiksed.
C Veerand poistest arvab, et neil on hea välimus.

10. lünk
A Kõike, mida kätte saadakse, ei tasu kohe proovidagi.
B Kõige populaarsem on kanep, kuid olulisel määral tarbitakse ka amfetamiini.
C Poest saab ju nii suitsu kui ka õlut või viina.
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