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1. ÜLDSÄTTED 
 

Kooli õppekava on kehtestatud ühe tervikdokumendina põhikoolile ja gümnaasiumile ning koosneb 
järgmistest osadest: 
1) õppekava üldosast, milles on vajadusel eristatud eraldi põhikooli ja gümnaasiumit; 
2) ainevaldkondade õppeainete ainekavadest põhikoolile, milles on esitatud õppeainete õpitulemused ja 
õppesisu kirjeldused klassiti; 
3) kohustuslike kursuste ja valikkursuste kavadest gümnaasiumis, mis on esitatud ainevaldkondade 
kaupa ja valikõppeainete kavadest. 
 
Kooli õppekava on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument, mis on koostatud riiklike 
õppekavade alusel tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 1, põhikooli riikliku 
õppekava § 24 lõikest 1 ja gümnaasiumi riikliku õppekava § 19 lõikest 1, milles eelkõige tuuakse välja 
kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames ning milles kirjeldatakse õppe 
rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. 
 
Kooli õppekava on väljundipõhine õppekava, milles kõrgeim õpiväljund on omandatud üldpädevused, 
so suutlikkus asjatundlikult, loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult toimida teatud tegevusalal või -
valdkonnas, perekonnas, tööl, avalikus elus, kultuurikandjana. 
 
Väljundipõhises õppes on rõhuasetus õpilaste poolt õppimise kaudu õppeprotsessi lõpuks 
omandatavate õpitulemuste/pädevuste omandamisel ja nende hindamisel. Õpilastel lastakse 
demonstreerida õpitulemuste/pädevuste omandatust võimalikult erinevates olukordades tulenevalt 
õpitulemuse väljundverbist ja antakse soorituste kohta tagasisidet tuues välja õpilase tugevaid külgi ja 
vajakajäämisi ning andes soovitusi edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpitulemuse/pädevuse 
omandamist. Kooli õppekavas esitatud õppesisule pühendatakse arvestatav hulk aega, lähenedes 
õppesisule mitmekesiselt nii, et õpilased õpivad õpitut kasutama erinevates situatsioonides. 
 
Väljundipõhise õppe õpikäsitlus väljendub selles, et õpetamine on õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 
õpikeskkonna organiseerimine viisil, et õpilane saavutab õppekavas kavandatud 
õpitulemused/pädevused. 
 
Kooli õppekava üldosas, lähtudes antud volitusnormist, esitatakse: 
1) Üldsätted 
2) Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis ja gümnaasiumis 
3) Kooli väärtused ja eripära 
4) Riiklikes õppekavades määratletud üldpädevuste kujundamine 
5) Õppekorraldus põhikoolis 
6) Õppekorraldus gümnaasiumis 
7) Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 
8) Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 
9) Mittestatsionaarne õppe  
10) Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise põhimõted 
11) Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise põhimõted  
12) Hindamise korraldus põhikoolis 
13) Hindamise korraldus gümnaasiumis 
14) Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, 
tugiteenuste rakendamise kord 
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15) Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 
16) Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine 
17) Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 
18) Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 
19) Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
20) Ainekavad 
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2. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID PÕHIKOOLIS JA GÜMNAASIUMIS 
 
Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste 
omandamine ja arendamine toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning 
õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena. Koolis pööratakse nii õppe- kui ka kasvatustöös 
erilist tähelepanu eesti keele õppele.  
 
Põhikooli õpilastele 
Kool aitab kaasa põhikooli õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad 
ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus.  
Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada põhikooli õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, 
füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine.  
 
Koolis on loodud põhikooli õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, 
mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 
tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist.  
 
Põhikooli õpilasel, kes on läbinud kooli õppekava, on kujunenud põhilised väärtushoiakud ning õpilane 
mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. On 
loodud alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, 
kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. Põhikooli õpilased on jõudnud 
selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning omavad valmisolekut õpingute jätkamiseks 
järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Põhikooli lõpetanud noorukil on arusaam oma 
tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.  
 
Põhikooli lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas üldnõuetega: õpilasel, kes lõpetab 
põhikooli, on teadmised ainevaldkonnaalaste faktide, põhimõtete, protsesside ja üldiste mõistete kohta, 
kognitiivsed ja praktilised oskused ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja 
rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, materjale ja teavet ning suutlikkus vastutada õppeülesannete 
täitmise eest, kohandada probleemide lahendamisel enda käitumist vastavalt olukorrale.  
 
Gümnaasiumi õpilastele 
Gümnaasiumi õpilastele on loodud tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja 
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses 
kutseõppes.  
Gümnaasiumi õpilastele tagatakse tingimused, mis võimaldavad neil leida endale huvi- ja 
võimetekohane tegevusvaldkond, millega siduda oma edasine haridustee. 
 
Gümnaasiumiõpilased valmistatakse ette toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, 
usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates 
eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates 
ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava 
kodanikuna.  
 
Gümnaasiumi õpilane, kes on läbinud kooli õppekava, omab iseseisvust, tal on kujunenud oma 
maailmapilt ning tal on valmisolek elus toime tulla, õpilasel on kujunenud adekvaatne enesehinnang, 
iseseisva õppimise ja koostööoskus, ta on tuttav edasise haridustee võimalustega ning on teadlik enda 
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võimekusest, õpilasel on välja kujunenud kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus.  
 
Gümnaasiumi lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas üldnõuetega: õpilasel, kes lõpetab 
gümnaasiumi, on ainevaldkonna- ja õppesuunaalased faktilised ja teoreetilised teadmised, 
õppesuunaalased kognitiivsed ja praktilised oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks ning suutlikkus juhtida ise oma õppimist vastavalt juhtnööridele olukordades, mida saab 
tavaliselt ette näha, kuid mis võivad muutuda, juhendada kaaslaste tavatööd, võtta mõningane vastutus 
õppimise hindamise ja edendamise eest.  
 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamine pedagoogilise 
kollektiivi keskne eesmärk. Eesmärkide saavutamiseks toimub õppe- ja kasvatusalane töö õppetöö ning 
klassivälise tegevuse kaudu.  
 
Õppetöös toimub õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamine ainetundide, õppekäikude, õppesõitude, 
loov-, uurimis-  ja praktiliste tööde kaudu. Õppeainete lõimimine ning seoste loomine õppeainete vahel 
toimub viiakse läbi õpetajatevahelises koostöös valminud lõimitud tegevuskava alusel.  
Klassivälises tegevuses korraldatakse õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamine projektitegevuse, 
klassiväliste ürituste ja ringitöö kaudu. Kooli õpilasomavalitsuse töö toetab aine- ja kasvatusalaseid 
eesmärke.   
 
Töö andekate õpilastega hõlmab nii õppe- kui ka klassivälist tegevust. Õppetöös on ette nähtud 
diferentseeritud lähenemine, õpilaste arengut toetavate ülesannete esitamine jms. Klassivälises 
tegevuses on eelistatud individuaalsed konsultatsioonid.  
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3. KOOLI VÄÄRTUSED JA ERIPÄRA 
 
Väärtused 
Kool on areneva õpikeskkonnaga iseennast analüüsiv organisatsioon, mis võimaldab õpilasel kujuneda 
mitmekülgseks, haritud, hoolivaks ja iseseisvalt toimetulevaks inimeseks. Kooli peaeesmärk on olla 
arenev kool, mis põhineb positiivsel, turvalisel ja väärtuspõhisel koolikultuuril ja koostööl ning mille 
aluseks on individuaalne ja innustav lähenemine üksteisele.  
 
Kogu pedagoogiline personal lähtub oma tegevuses põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on ausus, 
hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, 
demokraatia, austus riigikeele, emakeele ja erinevate kultuuride vastu, patriotism, kultuuriline 
mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja 
sooline võrdõiguslikkus. 
 
Koolil  on  järgmised  põhiväärtused:  avatus  koostööle,  loovus,  hoolivus  ja  vastutus.  Õpetaja  oma  
käitumises lähtub õpetaja kutseeetikast. Nii õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja lastevanemate kui ka 
kolleegide omavahelises suhtlemises väärtustatakse lugupidamist ja  konstruktiivsust.  
 
Avatus koostööle 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumi kollektiiv on koostöövalmis ning avatud muutustele. Kiire ning tõhus 
infovahetus koolijuhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel saavutatakse koosolekute, 
kogunemiste, kooli kodulehe ja e-posti kaudu. Pidev koostöö toimub järgmiste asutustega: 
Linna tasandil: 
· Koolieelsed lasteasutused; 
· Narva Noortekeskus; 
· Narva muuseum; 
· Narva keskraamatukogu ja selle filiaalid; 
· Ida-Virumaa kutsehariduskeskus; 
· Tartu Ülikooli Narva Kolledž; 
· Narva Laste Loomemaja; 
· Narva Spordikoolid. 
Riiklikul tasandil:  
· RMK; 
· AHHAA teaduskeskus. 
· Politsei- ja piirivalveamet; 
· Tervisearenguinstituut; 
· SA Rajaleidja. 
 
Loovus  
Õpetajal on vabadus õppematerjali loovalt käsitleda. Õpilaste loovtegevused on nähtaval (näitused, 
esinemised). Korraldatakse kooliüritusi, mis toetavad õpilaste loovuse arengut. Põhikooli õpilaste 
kohustuslike loovtööde koostamise raames viiakse üritusi läbi koolitasandil või toimub loovtöö esitlus 
ülekooliliselt (väljapanekud, näitused, esitlused, esinemised jms).  
 
Hoolivus 
Kool väärtustab teiste märkamist ja abistamist. Suhtlemine õpilaste, vanemate ja personaliga on toetav, 
nõustav ja tunnustav.  



  

35 
 

Kiire infovahetus, üksteise teavitamine ning avatud suhtlemine toetab personal heade ja konstruktiivsete 
omavaheliste suhete kujunemist.  
 
Vastutus 
Igaüks koolis vastutab oma sõnade, tegude ja käitumise eest nii enda kui ka koolipere ees. Vastutus enda 
ees tähendab oma rolli mõistmist ja selle täitmist.  
Õpetaja on oma sõnade, tegude ja käitumisega eeskujuks õpilastele.  
 
Eripära  
Narva Kreenholmi Gümnaasium asub Narva linna Kreenholmi elamurajoonis, mis on ajalooliselt olnud 
linna tööstusrajoon. Kool asub Kreenholmi pargi vahetus läheduses. Koolil on oma ujula ning 
spordivarustuse baas (kaks võimlat, tantsusaal, jõusaal).  
Kooli eripära avaldub järgmistes aspektides: 
· põhikoolis on suurendatud eesti keele õppele suunatud tundide mahtu; 
· põhikoolis on kooli poolt lisatud valikaine „Loovtööõpetus“, mis toetab põhikooli lõpetamiseks 
vajaliku loovtöö koostamise, läbiviimise ja kaitsmise tulemuslikkuse;   
· gümnaasiumi astmes rakendatakse kursusesüsteemi (õppeperioodid); 
· gümnaasiumi astmes on võimalik õppida kahel õppesuunal – humnaitaarsuunal ja 
sotsiaalsuunal; 
· õpetajatel on kavandatud konsultatsioonitunnid õpilastele; 
· arvestades kooli asukoha eripära kasutatakse koolis laialdaselt õuesõppe vormi erinevate 
õppeainete raames; 
· gümnaasiumi tasandil viiakse kord aastas läbi õpilaskonverentsid; 
· Kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks töötab eelkool;  
· koolil on oma õpilasfirma.  
Kool on rikas oma ajaloo ja traditsioonide poolest. Iga-aastaselt   toimuvad traditsioonilised üritused 
nagu aabitsapidu, rebaste ristimine, tutipidu, töövarjupäev, vilistlaste õhtu, mis on tavapäraselt seotud 
kooli juubeli tähistamisega iga viie aasta tagant.  
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4. RIIKLIKES ÕPPEKAVADES MÄÄRATLETUD ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE 
 
Riiklikes õppekavades määratletud üldpädevusi on kaheksa: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja 
kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste 
ja tehnoloogiaalane pädevus, ettevõtlikkuspädevus ja digipädevus. 
 
Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu. Üldpädevuste kujundamine toimub peamiselt 
õppemeetodite valiku kaudu ning ainevaldkonna kirjeldustes esitatud viisil. Valdkonnapädevused 
realiseeruvad õpitulemuste saavutamisel.  
Üldpädevuste kujundamine ei ole midagi sellist, mis on delegeeritud ainult õppeainetele või 
ainevaldkondadele. Üldpädevused väljendavad kogu kooli tegevuse üldist taotlust, milleks on õpilasel 
vajaliku suutlikkuse kujundamine. Seetõttu määratletakse koolis üldpädevuste kujundamisel 
rõhuasetused, millele keskendutakse koolis kõiki õppeaineid ja kooliastmeid läbivalt. 
 
Kooli  kogu  tegevus  on  korraldatud  üldpädevuste  kontekstis,  sh  õpetuse  kavandamine,  mõtestamine,  
läbiviimine ja tagasisidestamine. Ka õppetunnivälises tegevuses on peidus õppimisvõimalused ning 
üldpädevused aitavad paigutada koolis tehtavad tegevused laiemasse konteksti. Näiteks on kooli 
üritused nii kavandatud ja läbi viidud, et nad lähtuvad üldpädevustest. Kuna üldpädevuste 
omandamine on efektiivsem kontsentreeritult ja reflekteeritult ning koos võimalusega kinnistada ja 
harjutada, siis ei panustata koolis mitte ühekordsetele üritustele, vaid traditsioonilistele üritustele. Kooli 
üritusi ei kavandata mitte eraldi sesivate üritustena, vaid üldpädevuste kujundamise osana. 
 
Üldpädevustest lähtuvalt on nii aineõpetus kui õppetunniväline tegevus sihipäraselt läbi mõeldud. 
Üldpädevused realiseeruvad kogu koolipere tegevuse ning õppekeskkonna kujundamise kaudu. 
 
Üldpädevuste kujundamiseks ja õpikeskkonna mitmekesistamiseks on koolis kavandatud järgmised 
tegevused  
 
Pädevus Pädevuse kirjeldus Pädevus kujundatakse  
kultuuri- ja 
väärtuspädevus 

suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi 
üldkehtivate moraalinormide seisukohast; 
tajuda ja väärtustada oma seotust teiste 
inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja 
teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga 
ning nüüdiskultuuri sündmustega; 
väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; 
hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke 
väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja 
looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma 
väärtushinnanguid 

· kõikide ainete teemavaldkondade 
kaudu; 
· koolis toimuvate 
heategevusürituste kaudu; 
· klassi- ja koolivälise tegevuse 
kaudu (riigipühade ja rahvakalendri 
tähtpäevadega seotud üritused); 
· näitused kooliraamatukogus 
· arenguvestluste läbiviimise kaudu 
õpilastega; 
· õpetaja isikliku eeskuju kaudu 
suhtluses ja käitumises; 
· ühisürituste ja ühistegevuste kaudu 
politsei- ja piirivalveametiga; 
· õppekäikude kaudu 

sotsiaalne ja 
kodanikupädev
us 

suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, 
teadliku, abivalmi ja vastutustundliku 
kodanikuna ning toetada ühiskonna 

· kõikide ainete teemavaldkondade 
kaudu; 
· koolis toimuvate 
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demokraatlikku arengut; teada ja järgida 
ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada 
erinevate keskkondade reegleid ja 
ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja 
rahvuste omapära; teha koostööd teiste 
inimestega erinevates situatsioonides; 
aktsepteerida inimeste ja nende 
väärtushinnangute erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel 

heategevusürituste kaudu; 
· klassi- ja koolivälise tegevuse 
kaudu (riigipühade seotud üritused, 
koolis korraldatavad väitlused); 
· näitused kooliraamatukogus 
· õppekäikude kaudu (Riigikogu); 
· kooli õpilasesinduse töö ja tegevuse 
kaudu; 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 

Enesemääratlus
-pädevus 

suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma 
nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma 
käitumist erinevates olukordades; käituda 
ohutult ja järgida tervislikke eluviise; 
lahendada suhtlemisprobleeme 

· kõikide ainete teemavaldkondade 
kaudu; 
· arenguvestluste läbiviimise kaudu 
õpilastega; 
· ühisürituste ja ühistegevuste kaudu 
erinevate ametitega (politsei- ja 
piirivalveamet, haigla, ohvriabikeskus, 
sotsiaalabiosakond); 
· õppekäikude kaudu; 
· tugisüsteemi töö kaudu 
(sotsiaalpedagoogi ja erpedagoogi 
töö); 
· kooli õpilasesinduse töö ja tegevuse 
kaudu; 
· projektitegevuse kaudu.  

õpipädevus suutlikkus organiseerida õppekeskkonda 
individuaalselt ja rühmas ning hankida 
õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja 
karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; 
planeerida õppimist ja seda plaani järgida; 
kasutada õpitut erinevates olukordades ja 
probleeme lahendades; seostada omandatud 
teadmisi varemõpituga; analüüsida oma 
teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja 
enesekindlust ning selle põhjal edasise 
õppimise vajadusi; 
 

· kõikide ainete teemavaldkondade ja 
huviringitöö kaudu; 
· koolis toimuvate 
heategevusürituste kaudu; 
· klassi- ja koolivälise tegevuse 
kaudu; 
· näitused kooliraamatukogus 
· arenguvestluste läbiviimise kaudu 
õpilastega; 
· õpetaja isikliku eeskuju kaudu 
suhtluses ja käitumises; 
· õppekäikude kaudu 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 
· tugisüsteemi töö kaudu 
(sotsiaalpedagoogi ja erpedagoogi 
töö); 
· õpilaste ettevalmistamise kaudu 
aineolümpiaadidel, konkurssidel ja 
võistlustel; 
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· projektitegevuse kaudu 
· eelkooli töö kaudu; 
· koolilaagri töö kaudu. 

suhtluspädevus suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja 
viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka 
võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes 
suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; 
ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja 
põhjendada; lugeda ning eristada ja mõista 
teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; 
kirjutada eri liiki tekste, kasutades korrektset 
viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat 
stiili; väärtustada õigekeelsust ja 
väljendusrikast keelt ning kokkuleppel 
põhinevat suhtlemisviisi 

· kõikide ainete teemavaldkondade 
kaudu; 
· klassi- ja koolivälise tegevuse 
kaudu; 
· arenguvestluste läbiviimise kaudu 
õpilastega; 
· õpetaja isikliku eeskuju kaudu 
suhtluses ja käitumises; 
· õppekäikude kaudu 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 
· projektitegevuse kaudu; 
· õpilaste ettevalmistamise kaudu 
aineolümpiaadideks, konkurssideks ja 
võistlusteks; 
· erinevatel tasanditel esinemine 
konverentsidel.  

matemaatika-, 
loodusteaduste 
ja 
tehnoloogiaalan
e pädevus 

suutlikkus kasutada matemaatikale omast 
keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja 
igapäevaelus; suutlikkus kirjeldada 
ümbritsevat maailma loodusteaduslike 
mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning teha 
tõenduspõhiseid otsuseid; mõista 
loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja 
piiranguid; kasutada uusi tehnoloogiaid 
eesmärgipäraselt 

· kõikide ainete teemavaldkondade; 
· õppekäikude ja õuesõppe; 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 
· projektitegevuse kaudu; 
· kohaste õppemeetodite valiku ja 
õpetajatevahelise koostöö kaudu. 

ettevõtlikkuspä
devus 

suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades 
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- 
ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja 
neis peituvaid võimalusi, aidata kaasa 
probleemide lahendamisele; seada eesmärke, 
koostada plaane, neid tutvustada ja ellu viia; 
korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, 
näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste 
eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja 
paindlikult muutustele; võtta arukaid riske 

· ainete teemavaldkondade kaudu 
(matemaatika, oskusained, 
karjääriplaneerimine); 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 
· projektitegevuse kaudu; 
· õpilasfirma ja kooli 
õpilasomavalitsuse töö ja tegevuse 
kaudu.  

digipädevus suutlikkus kasutada uuenevat 
digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 
muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, 
kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades 
suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil 
infot ning hinnata selle asjakohasust ja 
usaldusväärsust; osaleda digitaalses 

· kõikide ainete teemavaldkondade 
kaudu; 
· õpilaste loovtööde, praktiliste ja 
uurimistööde  koostamise protsessi 
jooksul 
· projektitegevuse kaudu; 
· õpilaste osalemine 
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sisuloomes, sh tekstide, piltide, 
multimeediumide loomisel ja kasutamisel; 
kasutada probleemilahenduseks sobivaid 
digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha 
koostööd erinevates digikeskkondades; olla 
teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata 
kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja 
digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas 
samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu 
igapäevaelus. 

aineolümpiaadidel, konkurssidel ja 
võistlustel erinevates e-keskkondades; 
· koolis kasutatavate e-õppe 
keskkondade kaudu (Moodle, e-Kool); 
· aineõpetajate loodud e-õppe 
keskkondade ja/või materjalide kaudu; 
· Internetikeskkonna 
usaldusväärsuse ja sellesse kriitilise 
suhtumise kujundamise kaudu 
õpilastes.  
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5. ÕPPEKORRALDUS PÕHIKOOLIS 
 
5.1. Tunnijaotusplaan põhikoolis 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 2 on sätestatud põhikooli õpilase suurim lubatud nädala 
õppekoormus tundides. Põhikooli riikliku õppekava § 15 lõikes 3 on sätestatud põhikooli kohustuslike 
õppeainete nädalatundide arv. Tulenevalt põhikooli riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikust 
nädalatundide arvust ning lubatud vabast tunniressursist, mis jääb kohustusliku ja maksimaalselt lubatu 
vahele, on koostatud tunnijaotusplaan vene õppekeelega ja osalise eesti õppekeelega klassidele, kus eesti 
keelt õpetatakse „Eesti keel ja kirjandus“ ainekava järgi, ja eriklassidele. 
 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumil on õigus teha muudatusi osalise eesti õppekeelega klassi õppeainete 
õppekeeles, suurendades eesti keeles õpetavate ainete osakaalu. 
 
Põhikooli tunnijaotusplaanis ei ole muudetud riikliku õppekava kohustuslike ainete nimistut, kuid on 
liidetud ning ümber kujundatud õppeaineid. „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud nõude 
täitmiseks on liidetud õppeained „Eesti keel“ ja „Kirjandus“ (eesti keele ainekava baasil) üheks 
tervikuks, et toetada eesti keele omandamist kirjanduse õppeaine kaudu, ja ümber nimetatud aineks 
„Eesti keel ja kirjandus“. Samuti on ained „Vene keel“ ja „Kirjandus“ liidetud üheks tervikuks ja ümber 
nimetatud aineks „Vene keel ja kirjandus“.  
 
Põhikooli tunnijaotusplaanis on hoolekogu nõusolekul tehtud järgmised muudatused:  
1. eesti keel teise keelena on asendatud eesti keel ja kirjandus ainega ning eesti keele tundide arv on 
võrreldes  eesti  keel  teise  keelena  tundide  arvuga  I  kooliastmes  9  tunni  ja  II  kooliastmes  3  tunni  võrra  
suurem; 
2. I kooliastmes on 2 tundi vähem vene keelt; 
3. loodusõpetust on II kooliastmes 1 tunni võrra vähem; 
4. muusikat on vähem kolme tunni võrra I ja ühe tunni võrra II kooliastmes; 
5. kehalise kasvatuse nädalatundide arv on I ja II kooliastmes 2 tunni võrra väiksem. 
 
Tunnijaotusplaan vene õppekeelega põhikooli klassidele 

 Klassid 
Ained 1. 2. 3. I 

KA 
4. 5. 6. II 

KA 
7. 8. 9. III 

KA 
1. Keel ja kirjandus             
Vene keel ja kirjandus 6 6 5 17 5 5 5 15 4 4 4 12 
Eesti keel ja kirjandus 4 6 5 15 6 5 5 16 4 4 4 12 
2. Võõrkeeled                         
A-võõrkeel     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 
3. Matemaatika                         
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 
4. Loodusained                         
Loodusõpetus 1 1 1 3 2 2 2 6 2     2 
Geograafia                 1 2 2 5 
Bioloogia                 1 2 2 5 
Keemia                   2 2 4 
Füüsika                   2 2 4 
5. Sotsiaalained                         
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 Klassid 
Ained 1. 2. 3. I 

KA 
4. 5. 6. II 

KA 
7. 8. 9. III 

KA 
Ajalugu       0   1 2 3 2 2 2 6 
Inimeseõpetus   1 1 2   1 1 2 1 1   2 
Ühiskonnaõpetus             1 1     2 2 
6. Kunstiained                         
Muusika 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 
Kunst 2 1 2/1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 
7. Tehnoloogia                         
Käsitöö ja kodundus, 
tehnoloogiaõpetus         1 2 2 5 2 2 1 5 
Tööõpetus 1 2 1/2 4,5                 
8. Kehaline kasvatus                         
Kehaline kasvatus 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 
Valikained                         
Informaatika          1   1         
Loovtöö õpetus                 1     1 
KOKKU TUNDE 20 23 25  25 28 30  30 32 32  

 
Tunnijaotusplaan osalise eesti õppekeelega põhikooli klassidele 

 Klassid 

Ained 1 2 3 
I 

KA 4 5 6 
II 

KA 7 8 9 
III 
KA 

1. Keel ja kirjandus                         

Vene keel ja kirjandus 
(emakeel) 

3 4 4 11 5 5 5 15 4 4 4 12 

Eesti keel ja kirjandus * 6 7 6 19 6 5 5 16 4 4 4 12 
2. Võõrkeeled                         
A-võõrkeel     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 
3. Matemaatika                         
Matemaatika 4 4 4 12 4 4 5 13 5 4 4 13 
4. Loodusained                         
Loodusõpetus * 1 1 1 3 2 2 2 6 2     2 
Geograafia *                 1 2 2 5 
Bioloogia                 1 2 2 5 
Keemia                   2 2 4 
Füüsika                   2 2 4 
5. Sotsiaalained                         
Ajalugu *           1 2 3 2 2 2 6 
Inimeseõpetus *   1 1 2   1 1 2 1 1   2 
Ühiskonnaõpetus *             1 1     2 2 
6. Kunstiained                         
Muusika * 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 
Kunst * 2 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 
7. Tehnoloogia                         
Käsitöö ja kodundus, 
tehnoloogiaõpetus          1 2 2 5 2 2 1 5 
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 Klassid 
Tööõpetus * 1 2 2 5                 
8. Kehaline kasvatus                         
Kehaline kasvatus * 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 
Valikained                         
Informaatika           1   1         
Loovtööõpetus                 1     1 
KOKKU TUNDE 20 23 25  25 28 30  30 32 32  

*märgitud aineid õpetatakse eesti keeles 
 
Tunnijaotusplaan eriklassidele 

  Klassid 

Ained 1 2 3 I 
KA 4 5 6 II 

KA 7 8 9 III 
KA 

1. Keel ja kirjandus                         
Vene keel ja kirjandus 6 6 5 17 5 4* 4* 15 4 4 4 12 
Eesti keel ja kirjandus 4 6 5 15 5* 4* 4* 16 4 4 4 12 
2. Võõrkeeled                         
A-võõrkeel     3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 
3. Matemaatika                         
Matemaatika 3 3 4 10 4 4 4* 13 4* 4 4 13 
4. Loodusained                         
Loodusõpetus 1 1 1 3 1* 1* 1* 6 1*     2 
Geograafia                 1 1* 1* 5 
Bioloogia                 1 1* 1* 5 
Keemia                   1* 1* 4 
Füüsika                   1* 1* 4 
5. Sotsiaalained                         
Ajalugu       0   1 1* 3 1* 1* 1* 6 
Inimeseõpetus   1 1 2   1 1 2 1 1   2 
Ühiskonnaõpetus             1 1     1* 2 
6. Kunstiained                         
Muusika 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 
Kunst 2 1 1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 
7. Tehnoloogia                         
Käsitöö ja kodundus, 
tehnoloogiaõpetus         1 2 2 5 2 2 1 5 

Tööõpetus 1 2 2 4,5                 
8. Kehaline kasvatus                         
Kehaline kasvatus 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 
Valikained                         
Informaatika           1   1         
Loovtöö õpetus                 1     1 
 20 23 25  23 25 25  27 27 26  
KOKKU TUNDE 20 23 25  25 28 30  30 32 32  
* tundide arv on vähendatud võrreldes riikliku õppekavaga (õppetulemuste savutaamine on sama nagu 
tavaklassides) 
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5.2. Valikainete ja võõrkeelte valik 
Valikained põhikoolis on kooli valik ning nende õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades 
silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõikes 2 sätestatud suurimat lubatud õppekoormust 
nädalas. Valikaineteks on Informaatika (5. klass) ja Loovtöö õpetus (7. klass). 
Võõrkeelt õpetatakse koolis A-võõrkeele õppekava järgi. A-võõrkeelena õpetatakse inglise ja saksa keelt. 
 
5.3. Läbivate teemade ja lõimingu rakendamine 
5.3.1. Läbivate teemade rakendamine 
Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu koolipere ühise tegevuse kaudu, põhinedes lõimingul ja 
keskkonna korraldusel. 
 
Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks 
ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on ainevaldkonnaülesed ja 
ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades 
õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 
 
Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 
1) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel 
arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 
2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja 
meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbiva 
teema  õppes  on  lähtuvalt  õppeaine  taotlustest  ja  õppesisust  erinev,  olenevalt  sellest,  kui  tihe  on  
ainevaldkonna seos läbiva teemaga; 
3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade eesmärke; 
4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast teemast 
lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja 
kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õpitegevust ja huviringide tegevust ning 
osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 
Aineõppel põhinev läbivate teemade kasutamine arvestab ainekavades toodud seoseid läbivate teemade 
taotlustega ning õppeainete ja ainevaldkondade vahelise lõimingu vajadust läbivate teemade 
käsitlemisel. Läbivate teemade taotluste elluviimine toimub ka valikainete kaudu. Õppeainete ja 
ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev. 
 
Õpikeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbivate teemadega tegelemiseks. Läbivate 
teemade taotluste elluviimiseks kasutatakse nii vaimset, sotsiaalset kui ka füüsilist õpikeskkonda. Klassi- 
ja koolivälisel tegevusel põhinev läbivate teemade käsitlemine toimub projekti- ning partnerlustegevuste 
kaudu, mille eesmärgid ja tulemused on seotud läbivate teemade taotlustega. 
 
5.3.2. Lõimingu rakendamine 
Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse lõimingu kaudu üheks tervikuks. Lõiming toetab õpilaste 
üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse kooli õppekava arenduse 
ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töö planeerimise ja kooli üldtööplaani 
tasandil. 
Lõimingu mõte avaldub selles, et ühel või teisel moel seostatakse eraldiseisvaid õpetatavaid teadmisi ja 
oskusi, asetatakse need reaalse elu konteksti ning aidatakse õpilastel neid mõtestada ning seostada 
üheks tervikuks. 
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Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, 
koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -viiside 
abil. Lõimingu saavutamiseks korraldatakse koolis õpet ja kujundatakse õppekeskkonda ning õpetajate 
koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning 
määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku. Õppe lõimingut taotlevad 
tunnivälised ja ülekoolilised projektid kavandatakse pedagoogide poolt koostöös iga õppeaasta 
alguseks. Lõiming on õpetajate teadlik katse seostada erinevaid teadmisi ja oskusi ning õppemeetodeid 
omavahel nii, et saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus. 
 
Lõimingu viisi valik on õpetajale vaba ning viisi valik sõltub sellest, mida tahetakse lõimimisega 
saavutada: kas luua seoseid üksikute õpitulemuste vahel, ainevaldkondade sees ja ainevaldkondade 
vahel või soovitakse lõiminguga saavutada kooliastme pädevusi, üldpädevusi või valdkonnapädevusi. 
Õpetajal on kasutada järgmised lõiminguviisid: ainetevahelised seosed, ajaline kooskõla, ainete 
kombineerimine, teemakeskne ehk multidistsiplinaarne lõiming, õppemeetodite- ja viiside valik, 
interdistsiplinaarne valdkonnasisene või interdistsiplinaarne valdkondade vaheline lõiming. 
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6. ÕPPEKORRALDUS GÜMNAASIUMIS 
 
6.1. Õpilase õppekoormuse kujundamise põhimõtted 
Gümnaasiumis on 63 kohustuslikku kursust kitsa matemaatika korral ning 69 kursust laia matemaatika 
korral. Ühe kursuse maht on 35 õppetundi. 
 
Õpilase minimaalne kursuste maht, mille ta peab läbima gümnaasiumi jooksul, on 96 kursust. Selle 
hulka arvatakse valikkursusena õpilasuurimus või praktiline töö, mille maht on viis kursust. Seega 
eeldatakse, et õpilane valib sellise õpilasuurimuse või praktilise töö, mis valmib viie kursuse jooksul. 
Lisaks õpilasuurimusele ja praktilisele tööle peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane läbima veel 91 
kursust. 
 
Lisaks 96 kursusele, võimaldab kool täiendavaid valikkursusi.  
 
Pakutavad valikkursused on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursuste hulgast valitud kursused 
kui ka kooli enda koostatud ja kooli õppekavas kirjeldatud valikkursused. 
 
Tabelis on helerohelisega tähistatud need kursused, mida õpetatakse eesti keeles. Kokku peab 
gümnaasiumi lõpetamiseks läbima õpilane 57 kursust, mille õppekeeleks on määratud eesti keel. 
 
Sõltuvalt kitsa või laia matemaatika valikust on valikkursuste valiku maht õpilastel erinev, kuid kool 
tagab õppekorralduse kaudu kõikidele õpilastele vähemalt 96 kursust. 
 
Tunnijaotusplaanis esitatud kursused on jaotatud õppeaastati, et tagada õpilastele ühtlane koormuse 
jaotus. 
 
Gümnaasiumiastmes toimub õppe õppeperioodide kohta. Iga õppeperiood kestab 7 õppenädalat. Osa 
õppeainetest õpetatakse õppeaasta kestel ja mõned õppeained õpetatakse erinevate õppeperioodide järgi 
(õpetajatega kokkuleppel). 
 
6.2. Tunnijaotusplaan gümnaasiumis 
Tunnijaotusplaan on koostatud gümnaasiumi riikliku õppekava sätestatud nõudeid arvestades. 
Tunnijaotusplaanis kajastuvad riikliku õppekava kohustuslikud kursused ja kooli valitud kohustuslikud 
kursused, kokku 96 kursust kogu gümnaasiumi vältel.  
 
Vaatamata sellele, et gümnaasiumiastmes õpetatakse eesti keelt teise keelena, õpetatakse kirjandust 
täielikult eesti keeles ning lähtutakse eesti õppekeelega kooli ainenimetustest. 
 
6.2.1 Humanitaarsuunaga klasside tunnijaotusplaan 
 

Õppeaine/Klass 
10 klass 11 klass 12 klass Kokku 

    
1. Keel ja kirjandus        
Eesti keel teise keelena  2 3 4 9 
Kirjandus  1 2 2 5 
2. Võõrkeeled         
B2 keeleoskustasemel võõrkeel 1 2 2 5 
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B1 keeleoskustasemel võõrkeel 1 2 2 5 
3. Matemaatika  3 3 2 8 
4. Loodusained         
Bioloogia 2 1 1 4 
Geograafia (loodusgeograafia)    1 1 2 
Keemia 1 1 1 3 
Füüsika 2 2 1 5 
5. Sotsiaalained         
Ajalugu 1 1 2 4 
Eesti ajalugu  1 1   2 
Ühiskonnaõpetus     2 2 
Inimesõpetus  1     1 
Geograafia (inimgeograafia) 1     1 
6. Kunstiained         
Muusika 1 1 1 3 
Kunst 2     2 
7. Kehaline kasvatus         
Kehaline kasvatus 1 1 1 3 
Kehaline kasvatus 1 1   2 
Suuna kohustuslikud valikkursused        
Keel ja kirjandus        
Kõne ja väitlus   1   1 
Müüt ja kirjandus     1 1 
Kirjandus ja ühiskond     1 1 
Eesti kõnekeel 1     1 
Eesti kultuurilugu 1     1 
Sotsiaalained        
Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid 
väljaspool Euroopat      

1 1 

Inimene ja õigus     1 1 
Psühholoogia I 1 1   2 
Riigikaitse 2    
Loodusained        
Kehalised võimed ja liikumisoskused 1     1 
Karjääri planeerimine     1 1 
Võõrkeeled        
I kursus B2 keeleoskustasemel 2     2 
II kursus B2 keeleoskustasemel   2   2 
III kursus B2 keeleoskustasemel     2 2 
Matemaatika        
Loogika     1 1 
Loodusained        
Arvuti kasutamine uurimistöös   1   1 
Uurimistöö alused 1     1 
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Uurimistöö ja praktilise töö alused   5   5 
Valikkursused õpilaste valikul        
Vene keel 2 1 1 4 
Kirjandus 1 1 1 3 
Eesti kirjandus 1     1 
KOKKU TUNDE 34 34 31 99 

 
6.2.2 Tehnikasuunaga klasside tunnijaotusplaan 

Õppeaine/Klass  
10 klass 11 klass 12 klass Kokku 

    
1. Keel ja kirjandus        
Eesti keel 2 3 4 9 
Kirjandus 1 2 2 5 
2. Võõrkeeled        
B2 keeleoskustasemel võõrkeel 1 2 2 5 
B1 keeleoskustasemel võõrkeel 1 2 2 5 
3. Matemaatika 5 4 4 13 
Tõenäosus ja statistika   1   1 
4. Loodusained        
Bioloogia 2 1 1 4 
Geograafia (loodusgeograafia)   1 1 2 
Keemia 1 1 1 3 
Füüsika 2 2 1 5 
5. Sotsiaalained        
Ajalugu 1 1 2 4 
Eesti ajalugu 1 1   2 
Ühiskonnaõpetus     2 2 
Inimesõpetus  1     1 
Geograafia (inimgeograafia) 1     1 
6. Kunstiained        
Muusika 1 1 1 3 
Kunst 2     2 
7. Kehaline kasvatus        
Kehaline kasvatus 1 1 1 3 
Kehaline kasvatus 1 1   2 
Kohustuslikud valikkursused        
Keel ja kirjandus        
Eesti kõnekeel 1     1 
Eesti kultuurilugu 1     1 
Sotsiaalained        
Inimene ja õigus     1 1 
Psühholoogia  1 1   1 
Riigikaitse 2    
Loodusained        
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Joonestamine     1 1 
Karjääri planeerimine     1 1 
Kehalised võimed ja liikumisoskused 1     1 
3D modelleerimine   1   1 
Võõrkeeled        
I kursus B2 keeleoskustasemel 2     2 
II kursus B2 keeleoskustasemel   2   2 
III kursus B2 keeleoskustasemel     2 2 
Matemaatika        
Loogika     1 1 
Loodusained        
Arvuti kasutamine uurimistöös   1   1 
Uurimistöö alused 1     1 
Uurimistöö ja praktilise töö alused   5   5 
Valikkursused õpilaste valikul        
Vene keel 1 1 1 3 
Eesti kirjandus 1     1 
KOKKU TUNDE 32 35 32 99 

* Valikkursuste valik ja õppeainete maht võib muutuda õppeaastati seoses kooli võimalustega ja õpilaste 
huvidega ilma kooskõlastamiseta. 
 
6.3. Õppesuundade kirjeldused nende olemasolul 
Gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele antakse võimalus valida humanitaarsuuna (kitsa 
matemaatikaga) ja tehnikasuuna (laia matemaatikaga) vahel.  
 
6.4. Ülemineku tingimused kitsalt matemaatikalt laiale matemaatikale ja laia matemaatika järgi 
õppinud õpilastel kitsale matemaatikale 
Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilasel on soovi korral võimalik üle minna laiale matemaatikale 
esimese kursuse jooksul. Laia matemaatika järgi õppinud õpilane saab üle minna kitsale matemaatikale 
esimese kursuse jooksul. Üleminek kitsalt matemaatikalt laiale ja vastupidi on võimalik erandkorras ka 
hiljem individuaalse õppekava alusel ja kokkuleppel kooliga (klassis õpetatavate õpetajate nõusolekul). 
 
6.5. Erinevate õppekeelte kasutamine 
Vastavalt kooli põhimäärusele on õppekeelteks eesti keel ja vene keel. Gümnaasiumis on vähemalt 57 
kursust eesti õppekeeles. Kõik 57 eesti õppekeelset kursust on kohustuslike ja kooli poolt pakutud 
kohustuslike valikkursuste hulgas, et tagada õpilasele kooli lõpuks vähemalt 57 eesti õppekeelse kursuse 
olemasolu. 
 
6.6. Valikkursuste valimise põhimõtted 
Valikkursuse valiku kohta peab gümnaasiumi esimese aasta (10. klassi) õpilane esitama loendi 
õppealajuhatajale 10. septembriks. Valikkursuste valiku kohta tehakse koolis õpilasega kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis kokkulepe. 
 
6.7. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus 
Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe on korraldatud vastavalt ja kooskõlas gümnaasiumi riikliku 
õppekava §-ga 13. 
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6.8. Õppeainete vahelise lõimingu põhimõtted 
Valdkonnasisesed ja õppeainete lõimingu võimalused teiste ainevaldkondadega on kirjeldatud riikliku 
õppekava ainevaldkonna kavades. Õpetaja arvestab nende võimalustega õppetöö planeerimisel ja 
läbiviimisel. 
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7. KOOLI ÕPPEKAVA VÄLISE ÕPPIMISE VÕI TEGEVUSE ARVESTAMINE KOOLIS  
ÕPETATAVA OSANA 

 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõike 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõike 9 kohaselt 
võib kool õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud 
pedagoogi kokkuleppel arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid 
mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see võimaldab õpilasel saavutada 
kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi. 
 
„Gümnaasiumi riikliku õppekava“ § 18 lõike 2 kohaselt kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka 
teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 
lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana. 
Kui kooli õppekava välist õppimist või tegevust arvestatakse koolis õpetatava osana, siis peab olema aru 
saada, millise õppimise põhjal on seda tehtud ja milliste õpitulemuste saavutamisel on kooli õppekava 
välist õppimist või tegevust arvestatud. 
 
Keskne põhimõte on, et lähtutakse õpitu sisust ja õpitulemustest, mitte sellest, kelle juures ja kus õpilane 
õppis või tegevusi sooritas. Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, kui tõendusmaterjal pole 
piisav. Täiendavat materjali ei küsita selle kohta, kes õpetas või kus õpiti. Täiendav materjali vajadus on 
seotud sellega, et paremini mõista, kas taotletavad õpitulemused on omandatud. Väljundipõhises õppes 
ei ole keskne küsimus selles, kuidas ja kus mingi pädevus või õpitulemus omandati, vaid pigem selles, 
kas see pädevus või õpitulemus on olemas ja kuidas selle olemasolu on võimalik hinnata. Kooli 
õppekava välist õppimist või tegevust ei hinnata mitte kogemuse, vaid sellest toimunud õppimise 
põhjal. 
 
Õpitu peab kokku sobima nende õpitulemustega, mille saavutamist taotletakse. Kindlasti peab õpitu 
olema määratletav ka tasemega. Põhikoolis ja gümnaasiumis arvestatakse samal haridustasemel või 
kõrgemal tasemel omandatut. Gümnaasiumis ei arvestata põhikooli tasemel omandatud õpitulemusi. 
On oluline, et mujal õpitu oleks sisuliselt sobiv õppekavaga, mille järgi õpilane koolis õpib. 
 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana võimaldab suurendada 
õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste hariduslikku mobiilsust ning avardada võimalusi 
kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ja 
andekamatele õpilastele võimaluse ennast teostada. Kooli õppekavavälise õppe või tegevuse 
arvestamisel loetakse tulemused samaväärseks õppekava läbimisel saavutatud õpitulemustega. 
 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana on protsess, mis 
koosneb järgmistest etappides: taotleja nõustamine, taotluse koostamine ja esitamine direktorile, taotluse 
hindamine, direktori otsus, (vajadusel) otsuse vaidlustamine ja vaidemenetlus. 
 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel kooli õppekava osana võivad võimalikud 
äraütlemised olla seotud: 
· tähtajalise aegumisega – kui õppimine on toimunud enam kui kolm aastat tagasi; 
· sisulise aegumisega – kuna teatud õpitulemused aeguvad ajas, näiteks seoses infotehnoloogia 
arenguga; 
· teisel (madalamal) õppetasemel läbitud õppe mitte arvestamisega – gümnaasiumiastmel ei arvestata 
neid õpinguid, mis on läbitud põhikooli tasemel; 
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· topeltarvestamise vältimisega - mujal (näiteks muusikakoolis) õpitu, mille tõenduseks on antud 
muusikakooli tunnistus, ei ole automaatselt üle kantav muusika õppeaine läbimisena. 
Samuti ei arvestata kooli õppekavaväliseid õpinguid või tegevusi seoses kooli lõpetamisega 
(koolieksami sooritamisel, õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamisel ning loovtöö koostamisel). 
 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks moodustab direktor taotluse hindamise 
komisjoni, mis koosneb pedagoogilisest personalist ning kelle ülesanne on selgitada, kas kooli 
õppekavavälised  õpingud  või  tegevused  on  võimaldanud  nõutud  õpitulemuste  omandamist  ning  kas  
õpingute või tegevuste käigus omandatu on ajakohane. 
 
Hindamisse kaasatakse vähemalt kaks õpetajat, kes tunnevad terviklikult ja põhjalikult õppekava, kooli 
õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise erinevaid hindamise vahendeid ja nende 
kasutamise võimalusi. 
 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel tagatakse kvaliteet selle kaudu, et uuritakse 
õpilase esitatud õpitulemuste omandatuse tõendamist võimaldavaid materjale ning nende vastavust 
õpitulemustega, mille arvestamist taotletakse. Hindamisel eristatakse otseseid ja kaudseid tõendeid. 
Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise hindamine toetub vaid tõendusmaterjalidele. 
Tõendusmaterjalideks võivad olla primaarsed tõendusmaterjalid (töönäidised, kirjutatud projektid, 
uurimistööd, artiklid, kavandid, projekti ja/või uurimistöö aruanded jm, mis otseselt tõestavad taotleja 
pädevusi või õpitulemusi), sekundaarsed tõendusmaterjalid (õpisoorituste tõend või hinneteleht, 
juhendaja  või  kogenud  kolleegi  hinnang,  õppeaine  kava,  kus  on  kirjas  õppeaine/kursuse  eesmärgid,  
õpitulemused, sisu lühikirjeldus, maht tundides, tõendus tegevuste sooritamise kohta) või narratiivsed 
tõendusmaterjalid (igasugused oma õppimise ning tegevuse analüütilised käsitlused, kus taotleja 
seostab õpitut taotletava õppeaine õpitulemustega, taotleja kogemuse-alane refleksioon). Tavaliselt on 
tõendusmaterjalid omavahel kombineeritud. Hindamiskomisjonil on õigus nõuda täiendavaid 
tõendusmaterjale, kui esitatud tõendusmaterjalid ei ole piisavad õpitulemuse omandatuse 
tõendamiseks. 
 
Õpilasel, piiratud teovõimega õpilase puhul, vanemal tuleb esitada taotlus etteantud taotlusvormil kooli 
õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise taotlemiseks. Koos taotlusega esitatakse ka vastav 
tõendusmaterjal. Tõendusmaterjal võib olla vormistatud õpimapina. Enne taotluse esitamist toimub 
õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõustamine taotluse esitamise ja nõutavate 
tõendusmaterjalide vormistamise ja esitamise kohta. Nõustamist viib läbi kooli õppealajuhataja. 
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8. LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD KOOLIASTMETI 
 
Üldiseid teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks 
Vastavalt liiklusseaduse § 4 lõikele 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega arvestavaid 
liiklejaid, kellel on: 
1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi liiklejaid 
ohustavalt ja liiklust takistavalt; 
2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust 
mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. 
Kooli rolliks on vastavalt liiklusseaduse § 4 lõikele 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada õpilasi 
ette ohutuks liiklemiseks. 
Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 
2011. a määrusega nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“. 
Juhindudes maanteeameti veebilehel antud soovitustest, kujundatakse koolis liikluskasvatuse teemade 
kaudu alljärgnevaid üldiseid teadmisi ja oskuseid ohutuks liiklemiseks kooliastmeti. 
 
I kooliastme lõpuks õpilane: 
· väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust; 
· teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada; 
· oskab ohutult evakueeruda koolihoonest; 
· teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis; 
· teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi; 
· oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses; 
· oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel; 
·  oskab  kasutada  ohutust  tagavaid  kaitsevahendeid,  sh  helkur,  turvavöö,  jalgratturikiiver,  põlve  ning  
küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti; 
· oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada; 
· oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta; 
· oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel; 
· oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 
ohutuses veendununa sõidutee ületada; 
· oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust; 
· oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest. 
I kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks: 
1) ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases õppe- ja 
kasvatustegevuses; 
2) oskus mõista ja väärtustada iseenda ohutust ning ohutut käitumist; ohuolukordade tekkepõhjuste 
selgitamine, ohu ennetamine, ohutust tagavate turvavahendite kasutamine, abi kutsumine. 
 
II kooliastme lõpuks õpilane: 
· väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust; 
· oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada; 
· oskab ohutult evakueeruda koolist; 
· teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada; 
· oskab (vajadusel) kasutada tulekustutustekki; 
· teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi; 
· oskab käituda/tegutseda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses; 
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· oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, mopeedijuhi kiiver, 
põlve ning küünarnuki kaitsed; 
· oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 
· oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 
· oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; 
· oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 
· tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile); 
· oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta; 
· oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida. 
II kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks: 
1) õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; oskus osaleda 
diskussioonides ohtu ennetavate tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel; 
2) ohutusalaste teadmiste, oskuste, vilumuste lõimimine. (Laste õpetamine reaalses liikluskeskkonnas, 
praktilised õppused jne). 
 
III kooliastme lõpuks õpilane: 
· väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas; 
· oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda; 
· oskab ohutult evakueeruda koolist ja osutada evakueerumisel abi endast noorematele; 
· teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada; 
· oskab kustutada väikeseid tulekoldeid, (sh lõke, süttinud rasv pannil jne); 
· teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi; 
· oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime eest; 
· oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses; 
· oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi; 
· oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja mootorratturi 
kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 
· teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda; 
· oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti jõudmiseks; 
kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid; 
· mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile); 
· on teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute kujunemise 
kohta; 
· oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti (liiklus)ohutusalast olukorda teiste riikidega. 
III kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks: 
1) õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; oskus osaleda 
diskussioonides ohtu ennetavate tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel; 
2) ohutust tagavatest seadustest tulenevate käitumisharjumuste kujundamine (teadmiste rakendamine 
oskuste, vilumusteni), praktilised ohutusalased õppused. 
 
Gümnaasiumi lõpuks õpilane: 
· väärtustab ohutust, on teadlik riskikäitumise tagajärgedest; 
· oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse; 
· oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid; 
· mõistab ohtlike ainete tähistuse põhimõtteid; 
· oskab tulekahju korral tegutseda, teisi aidata ja juhendada, anda esmaabi tulekahjus kannatanule; 
· teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee- ja ilmastikuoludest (vihm, 
lumi, jää); 
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· oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele; 
· tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale ja juhile; 
· on seaduskuulekas ning tal (gümnaasiumi lõpetajal) on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste 
liiklejate toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui ka juhina; 
· oskab leida ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest, oskab tuua võrdlusi teiste riikidega; 
· oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb ettepanekuid 
ohutuse suurendamiseks. 
Gümnaasiumi kooliastmel on liikluskasvatuse eesmärgiks: 
1) õigete ohutust tagavate hoiakute kujundamine, mis loob eelduse ohutu käitumise väärtustamisele; 
2) gümnaasiumis ohutusalane õpetus laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud ohutusalaseid 
hoiakuid, teadmisi, oskusi ja vilumusi. 
 
Liikluskasvatuse teemad 
Liikluskasvatuse teemad on tuletatud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava 
läbivast teemast „Tervis ja ohutus“ ning maanteeameti veebilehel esitatud soovitustest liikluskasvatuse 
osas ning liiklusseadusest ja selle alusel antud määrusest „Laste liikluskasvatuse kord“. 
 
Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ §-s 5 lõigetes 3 
kuni 5 on sätestatud liikluskasvatuse sisu kooliastmeti: 
1) Põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu 
liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 
liikluskeskkonnast; 
2) Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on liikluskasvatuse sisuks erinevate 
liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel 
ohutu liiklemise õpetamine; 
3) Gümnaasiumis (10.–12. klass) on liikluskasvatuse sisuks liiklusohutust tagavate hoiakute arendamine 
ja käitumise mõjutamine, millega laiendatakse ja süvendatakse põhikoolis omandatud 
liiklusohutusalaseid teadmisi, oskusi, vilumusi ja hoiakuid. 
 
Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 3 kohaselt 
peavad olema kooli õppekavas määratud kooliastmeti liikluskasvatuse teemad, mis tulenevad riiklike 
õppekavade läbivast teemast „Tervis ja ohutus“ ning Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 
136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 4 kohaselt tuleb kooli õppekavas määrata ka liikluskasvatuse 
teema käsitlemise ulatus. 
 
Liikluskasvatuse teemad Liikluskasvatuse ulatus 

tundides õppeaastas 
klassi kohta 

Jalakäija liiklusreeglid 4 
Ohutu liikluskäitumine 2 
Liikluses kehtivate normide järgimine ja kaasliiklejatega arvestamine 1 
Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus 1 

Kokku: 8 
Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 5 kohaselt 
liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides määratakse kavandatakse 
õpetajate poolt õpitegevust kavandades. 
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Vabariigi Valitsuse 20. oktoobri 2011. a määruse nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 6 lõike 6 kohaselt 
kooli üldtööplaanis kavandatakse väljaspool õppetundi toimuvad liikluskasvatust toetavad tegevused, 
mille läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. 
Liikluskasvatuse teemade käsitlemise ulatus ainetundides ei kajastu käesolevas õppekavas.  
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9. MITTESTATSIONAARNE ÕPPE  
 
Vastavalt kooli põhimäärusele on koolis lubatud lisaks statsionaarsele õppele ka mittestatsionaarne õpe.  
 
Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes 
statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel.  
 
Mittestatsionaarses õppes on kooli poolt tagatud õpilasele koormus vähemalt 24 õppetundi 
õppeveerandi iga nädala kohta. Kuni kümne õpilasega klassis on tagatud õpilasele koormus vähemalt 
15 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Õpilase nõusolekul võib koormust vähendada. Õpilase 
koormus mittestatsionaarses õppes sätestatakse kooli päevakavaga või vajaduse korral individuaalse 
õppekavaga, sõltuvalt õppijate arvust. 
 
Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase 
koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga. 
 
Mittestatsionaarses õppes gümnaasiumis ei kuulu kehaline kasvatus kohustuslike õppeainete hulka. 
 
Kokku peab gümnaasiumi lõpetamiseks õpilane olema läbinud 72 kursust. 
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10. LOOVTÖÖ TEMAATIKA VALIKU, JUHENDAMISE, TÖÖ KOOSTAMISE JA  
HINDAMISE PÕHIMÕTED 

 
Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, mis 
lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv.  
 
Loovtöö on õpilase kavandatud, teostatud ja esitletud tööd, mis on teostatud juhendamisel. Loovtööna ei 
esitata ainekava raames ettenähtud tööd. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.  
 
Loovtöid saab ette valmistada kõikides „Põhikooli riiklikus õppekavas“ esitatud teemavaldkondades. 
Täpsema teemavaliku teeb õpilane kooli valitud loovtöö temaatika hulgast koostöös juhendajaga. 
 
Loovtöö tähendab projekt, kunstitöö või uurimus.  
· Projekt on ühekordne, tähtajaline ning kindlaks määratud tulemusega õppeülesanne. Projekt on 
kindla eesmärgi ja ulatusega terviklik töö. Projekt pakub hea võimaluse valitud teemadel viia ellu oma 
ideid üksi või koos kaaslastega. Projekt annab korraldamiskogemuse, juhtimis- ja meeskonnakogemuse, 
algteadmised eelarve koostamisest ja veel palju teisi elus toimetulekuks tarvilikke kogemusi. 
· Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane keskendub mingile uurimisprobleemile. Töö 
kirjutamine annab õpilasele esimese iseseisva uurimustöö kirjutamise kogemuse ning võimaluse 
tegeleda huvipakkuvate teemade ja probleemidega. Uurimuse eesmärgiks on saada täpsemat teavet 
uuritava teema kohta ning leida teema olulistele küsimustele vastuseid. Samuti aitab uurimustöö kaasa 
oskusele mõtteid edasi anda loogiliselt nii kõnes kui ka kirjas. 
Põhikoolis tehtav uurimistöö võib olla kirjeldav uurimus, mitme nähtuse vaheliste seoste uurimine, 
probleemi põhjuste analüüsimine jms. Oluline on jälgida, et uurimuse asemel ei valmiks pelgalt referaat 
või materjalimapp 
· Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist avalikult. 
 
Loovtöö on koolis korraldatud “Loovtöö läbiviimise ja koostamise juhendi” alusel, mis on kinnitatud 
direktori käskkirjaga ja avalikustatud kooli veebilehel.  
 
Õpilane valib temaatika, milles ta planeerib loovtööd. Seejärel määratakse õpilasele, arvestades üldjuhul 
tema soovidega, juhendaja. Koostöös juhendajaga tehakse täpsem teemavalik. Loovtöö teema peab 
lähtuma juhendaja kompetentsusest. Loovtöö teostab õpilane juhendatud õppeprotsessis. Juhendaja 
tutvustab õpilasele loovtöö kavandamise, teostamise ja vormistamise juhendit ning annab õpilasele 
vajaliku õppematerjali valitud teema kohta. Õpilane tutvub vastavasisulise kirjanduse ja varasemate 
loovtöödega, sõnastab koostöös juhendajaga idee, koostab loovtöö kavandi, koostab 
tegevuskava idee/ülesande lahendamiseks, teostab idee ja vormistab selle. 
Juhendaja annab loovtööle enne selle esitamist heakskiidu. Loovtöö tulemused salvestatakse viisil, mis 
võimaldab neid säilitada kooli raamatukogus. 
Loovtöö sooritatakse 8. klassis, mõjuval põhjusel võib loovtööd sooritada ka muul ajal (näiteks 9. 
klassis).  
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11. ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ ETTEVALMISTAMISE PÕHIMÕTED  
 
Uurimistöö  on  õpilase  või  õpilaste  poolt  õppekava  raames  ette  valmistatud  kirjalik  töö.  Narva  
Kreenholmi Gümnaasiumis on õpilasuurimuse ja praktilise töö kirjutamiseks ette nähtud seitse kursust: 
I  –  „Uurimistöö  alused“;  II  –  „Arvuti  kasutamine  uurimistöös“;  III,  IV,  V,  VI,  VII  –  „Uurimistöö  ja  
praktilise töö alused“. 
 
Õpilase uurimistöö põhjendab teema valikut, annab ülevaate uurimuse taustast, püstitab 
uurimisküsimused, põhjendab meetodi valikut, kajastab andmete ja tõendusmaterjali kogumist, 
kirjeldab tulemusi ning esitab tulemuste analüüsi, järeldused ja kokkuvõtte, kasutatud allikate loetelu 
ning resümee.  
 
Õpilase uurimistöö on algupärane, objektiivne ja süsteemne. Uurimistöö tulemused on tõendatavad, 
mõtestatud ja selgitatud.  
 
Õpilasuurimuse ja praktilise töö protsessi koordineerib ja vastutab koolis õppealajuhataja. Direktori 
käskkirjaga moodustatakse õpilasuurimuse ja praktilise töö kaitsmise komisjon. 
 
Õpilasuurimuse või praktilise töö juhendaja on kooli töötaja, kes saab juhendada kuni viit uurimistööd. 
Lisaks õpilasuurimuse või praktilise töö juhendajale abistavad õpilast ka teised kooli töötajad. Näiteks 
teatud liiki sotsiaalteaduslike tööde puhul võib õpilasuurimus või praktiline töö eeldada matemaatika 
õpetaja abi statistilise andmeanalüüsi läbiviimisel. Resümeede koostamine eeldab võõrkeeleõpetajate 
panust. 
 
Õpilastel on lubatud kasutada ka kooliväliseid konsultante. Näiteks ajalooalaste tööde puhul, 
ajalooallikate või arhivaalide autentsuse paremaks mõistmiseks võib olla vajadus küsida abi arhivaarilt. 
Õpilasuurimist võib juhendada ka isik, kes ei ole kooli töötaja. Sel juhul määratakse õpilasele 
koolipoolne juhendaja, kes jälgib, et õpilane peaks kinni ajakavast ja järgiks töö ülesehitusele ja 
vormistamisele esitatud nõudeid. 
 
Õpilasuurimus ja praktiline töö on koolis korraldatud vastavalt ja kooskõlas haridus- ja teadusministri 
12. oktoobri 2011. a määrusega nr 62 „Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise 
tingimused ja kord“. 
 
Töö valik gümnaasiumi lõpetamise tingimusena peab tulenema õppekava õpieesmärkidest. 
Õpilasuurimuse ja praktilise töö eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö ja iseseisvalt 
töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine: 
1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja 
analüüsimise oskus; 
2) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 
3) töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise ning sobiva meetodi ja 
analüüsivahendite valimise ja rakendamise oskus; 
4) tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus; 
5) teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus; 
6) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 
7) töö korrektse vormistamise oskus; 
8) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 
9) töö kaitsmise oskus. 
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Töö kohta saab õpilane tagasisidet töö käigus juhendajalt ning peale töö esitamist ja kaitsmist vastavalt 
õpiväljunditele ning nende saavutatusele kaitsmiskomisjonilt. 
 
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõikest 6 tuleb gümnaasiumi lõpetamiseks 
õpilasuurimus või praktiline töö sooritada rahuldavalt. 
 
Õpilasuurimusi ja praktilisi töid saab ette valmistada kõikides gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas esitatud teemavaldkondades. 
 
Õpilasuurimuse ja praktilise töö on koolis korraldatud “Õpilasuurimuse ja praktilise töö läbiviimise ja 
koostamise juhendi” alusel, mis on kinnitatud direktori käskkirjaga ja avalikustatud kooli veebilehel.  
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12. HINDAMISE KORRALDUS PÕHIKOOLIS 
 
12.1. Kasutatav hindesüsteem 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kasutatakse viiepallist hindesüsteemi. Viie palli süsteemis 
hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse 
punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega «5" („väga hea“) 
hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90-100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega «4" 
(„hea“) 75-89%, hindega «3" („rahuldav“) 50-74%, hindega «2" („puudulik“) 20-49% ning hindega «1" 
(„nõrk“)  0-19%. 
Kool kasutab loovtöö kaitsmise hindamisel koolieksamina ka hinnanguid „arvestatud” ja 
„mittearvestatud”, neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi.  
 
12.2. Tulemuse hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või 
mahakirjutamine 
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist 
tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”.  
 
12.3. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 
Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on 
hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus 
järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Järeleaitamis- ja järelevastamistundide graafik on õpilastele 
ning nende vanematele kättesaadav kooli stendil ja kodulehel, graafikut korrigeeritakse iga 
õppeperioodi alguses.  
 
Õpilasel on võimalus parandada suulise või kirjaliku vastuse eest saadud hinnet kümne koolipäeva 
jooksul hinde välja panemisest. Õpilase koolist puudumise korral mõjuval põhjusel arvestatakse 
järelevastamise võimaluseks antud päevade arvu õpilase kooli ilmumise päevast. Erandjuhul on hinnet 
võimalik parandada nimetatud tähtajast hiljem ainult aineõpetaja ja õppealajuhataja nõusolekul.  
 
12.4. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 
Õpilasel ja lapsevanemal on õigus hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist.  
Õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi lahendab direktor õpilase või lapsevanema kirjaliku 
põhjendatud taotluse alusel. Direktor võtab otsuse vastu kolmekümne päeva jooksul. Otsusest teavitab 
kool õpilast ja lapsevanemat kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.  
 
Kui õpilane või lapsevanem ei ole otsusega nõus, võib ta pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 
järelevalvet teostava asutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.  
 
12.5. Kokkuvõtva hindamise sagedus 
Kokkuvõttev hindamine 1.-9. klassides on hinnete koondamine trimestrihinneteks ning trimestrihinnete 
koondamine aastahinneteks.  
 
Põhikooli õpilast ning tema vanemat teavitatakse kokkuvõtvatest hinnetest nii e-Kooli kui ka 
klassitunnistuse kaudu paberkandjal.  
 
Kokkuvõtvate hinnete alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi, jätta täiendavale 
õppetööle või klassikursust kordama.  
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12.6. Põhikooli õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale kirjaliku 
tagasiside andmise kord 
Nõuded põhikooli õpilase käitumisele on esitatud kodukorras. Käitumise (sh hoolsuse) kohta toimub 
tagasisidestamine. Selleks, et anda õpilasele tagasisidet tema käitumise (hoolsuse) kohta, kirjeldas kool 
oodatava käitumise (hoolsuse) komponendid.  
 
Käitumist ja hoolsust hindavad kõik aineõpetajad iga trimestri lõpus, aasta hinde paneb välja 
klassijuhataja koostöös aineõpetajatega. Käitumise aastahinne märgitakse klassitunnistusele ja 
õpilasraamatusse. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistusele märgitakse ainult käitumishinne.  
 
Käitumise aastahindeks pannakse «mitterahuldav» kooli õppenõukogu otsuse alusel. Selleks esitab 
klassijuhataja õppenõukogule põhjenduse, milles on arvestatud ka õpilasesinduse seisukohti ja 
ettepanekuid. 
 
Kooliõppekavas on kirjeldatud kõrgeim tase, kuhu suunas peaks õpilase käitumine (hoolsus) pürgima. 
Käitumise kohta antakse numbrilist tagasisidet õpilasele ja ka vanemale käitumise (sealhulgas hoolsuse) 
kohta peale iga trimestrit. Õpilast ja tema vanemat teavitab kool käitumisest (hoolsusest) elektroonilise 
õppeinfosüsteemi (e-Kooli) ja paberkandjal klassitunnistuse kaudu. 
 
Käitumise ja hoolsuse hindamise kriteeriumid kooliastmeti 
I kooliaste 
Käitumise hindamise kriteeriumid 
Koostöö püstitatud 
eesmärgi saavutamiseks 

• töötab rühmas konstruktiivselt 
• nõustub teiste arvamuste/ettepanekutega 
• on valmis koostööks 
• annab endale aru eneseväljendusest  
• on vastutustundlik 

Reeglite täitmine • järgib kooli kodukorda 
• järgib klassi käitumisreegleid 
• täidab oma kohustusi 

Teiste arvamuse austamine • hoidub halvasti käitumast 
• peab lugu ja arvestab teiste arvamusega 
• kaitseb oma arvamust 
• on tolerantne 
• sulandub sotsiaalsesse keskkonda 

Hoolsuse hindamise kriteeriumid 
Aktiivne osalemine 
õppetöös 

• on huvitatud õppetööst 
• avaldab oma arvamust, esitab ideid, teeb ettepanekuid 
• näitab üles isiklikku initsiatiivi 

Ülesande hoolas täitmine • on hoolas õppematerjali jm kasutamisel 
• püüab hoida korda ja olla tähelepanelik 
• täidab ülesandeid hoolsalt 
• vormistab oma tööd hoolsalt  ja tähelepanelikult 
• hoiab oma asjad korras (pingil, mapis, riiulil jne) 
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Iseseisev töö • iseseisvalt alustab tööd 
• täidab koduseid ülesandeid 
• sihikindlalt täidab ülesandeid 
• vajaduse korral leiab tuge 
• arendab oma tööstiili 

 
II kooliaste 
Käitumise hindamise kriteeriumid 
Koostöö püstitatud 
eesmärgi saavutamiseks 

• töötab rühmas konstruktiivselt 
• nõustub teiste arvamuste/ettepanekutega 
• on valmis koostööks 
• annab endale aru eneseväljendusest 
• on vastutustundlik 

Reeglite täitmine • järgib kooli kodukorda 
• järgib klassi käitumisreegleid 
• täidab oma kohustusi 

Teiste arvamuse austamine • hoidub halvasti käitumast 
• peab lugu ja arvestab teiste arvamusega 
• kaitseb oma arvamust 
• on tolerantne  
• sulandub sotsiaalsesse keskkonda 

Konfliktolukorra 
lahendamine 

· keeldub füüsilisest ja moraalsest vägivallast  
· lahendab konflikte õiglaselt  
· püüab lahendada konflikti ilma täiskasvanute abita 

Hoolsuse hindamise kriteeriumid 
Aktiivne osalemine 
õppetöös 

• on huvitatud õppetööst 
• avaldab oma arvamust, esitab ideid, teeb ettepanekuid 
• näitab üles isiklikku initsiatiivi 

Ülesande hoolas täitmine • on hoolas õppematerjali jm kasutamisel 
• püüab hoida korda ja olla tähelepanelik 
• täidab ülesandeid hoolsalt 
• vormistab oma tööd hoolsalt  ja tähelepanelikult 
• hoiab oma asjad korras (pingil, mapis, riiulil jne) 

Iseseisev töö • iseseisvalt alustab tööd 
• täidab koduseid ülesandeid 
• sihikindlalt täidab ülesandeid 
• vajaduse korral leiab tuge 
• arendab oma tööstiili  

Töös on kannatlik · suudab pikka aega töötada ülesande kallal 
· tegeleb intensiivselt sisuga 
· on kannatlik ja töövõimeline 
· töötab keskendunult pikka aega 
· lõpetab alustatud töö ise 

 
III kooliaste 
Käitumise hindamise kriteeriumid 
Koostöö püstitatud • töötab rühmas konstruktiivselt 
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eesmärgi saavutamiseks • nõustub teiste arvamuste/ettepanekutega 
• on valmis koostööks 
• annab endale aru eneseväljendusest 
• on vastutustundlik 

Reeglite täitmine • järgib kooli kodukorda 
• järgib klassi käitumisreegleid 
• täidab oma kohustusi 

Teiste arvamuse austamine • hoidub halvasti käitumast 
• peab lugu ja arvestab teiste arvamusega 
• kaitseb oma arvamust 
• on tolerantne 
• sulandub sotsiaalsesse keskkonda 

Konfliktolukorra 
lahendamine 

· keeldub füüsilisest ja moraalsest vägivallast 
· lahendab konflikte õiglaselt  
· püüab lahendada konflikti ilma täiskasvanute abita 

Konstruktiivne suhtumine 
kriitikasse 

· kritiseerib taktitundeliselt, põhjendab oma arvamust  
· seob kriitika konstruktiivsete ettepanekutega  
· arvestab konstruktiivse kriitikaga 

Hoolsuse hindamise kriteeriumid 
Aktiivne osalemine 
õppetöös 

• on huvitatud õppetööst 
• avaldab oma arvamust, esitab ideid, teeb ettepanekuid 
• näitab üles isiklikku initsiatiivi 

Ülesande hoolas täitmine • on hoolas õppematerjali jm kasutamisel 
• püüab hoida korda ja olla tähelepanelik 
• täidab ülesandeid hoolsalt 
• vormistab oma tööd hoolsalt  ja tähelepanelikult 
• hoiab oma asjad korras (pingil, mapis, riiulil jne) 

Iseseisev töö • iseseisvalt alustab tööd 
• täidab koduseid ülesandeid 
• sihikindlalt täidab ülesandeid 
• vajaduse korral leiab tuge 
• arendab oma tööstiili 

Töös on kannatlik · suudab pikka aega töötada ülesande kallal 
· tegeleb intensiivselt sisuga 
· on kannatlik ja töövõimeline 
· töötab keskendunult pikka aega 
· lõpetab alustatud töö ise 

Iseloomuomaduste 
hindamine 

· püstitab reaalsed eesmärgid 
· hindab objektiivselt oma nõrku ja tugevaid külgi 
· nõustub teiste arvamuste ja ettepanekutega 
· on vastutustundlik 
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13. HINDAMISE KORRALDUS GÜMNAASIUMIS 
 
13.1. Kasutatav hindesüsteem 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kasutatakse viiepallist hindesüsteemi, millest tulenevalt:   
 1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 
õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; 
 2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 
õpitulemustele; 
 3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 
õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu; 
 4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi; 
 5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 
saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng puudub. 
 (3) Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et 
kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega 
„5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 
hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19%. 
Kool kasutab gümnaasiumis valikkursuste “Uurimistöö ja praktilise töö alused” (5 kursust) hindamisel 
ka hinnanguid „arvestatud” ja „mittearvestatud“, neid hinnanguid ei teisendata viie palli süsteemi.  
 
13.2. Tulemuse hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või 
mahakirjutamine 
Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, võib kirjalikku või praktilist 
tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega „nõrk”. 
 
13.3. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 
Kui kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust on 
hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus 
järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks. Järeleaitamis- ja järelevastamistundide graafik on õpilastele 
ning nende vanematele kättesaadav kooli stendil ja kodulehel, graafikut korrigeeritakse iga 
õppeperioodi alguses.  
 
Õpilasel on võimalus parandada suulise või kirjaliku vastuse eest saadud hinnet kümne koolipäeva 
jooksul hinde välja panemisest. Õpilase koolist puudumise korral mõjuval põhjusel arvestatakse 
järelevastamise võimaluseks antud päevade arvu õpilase kooli ilmumise päevast. Erandjuhul on hinnet 
võimalik parandada nimetatud tähtajast hiljem ainult aineõpetaja ja õppealajuhataja nõusolekul.  
 
13.4. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 
Õpilasel ja lapsevanemal on õigus hindeid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde teada saamist.  
Õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi lahendab direktor õpilase või lapsevanema kirjaliku 
põhjendatud taotluse alusel. Direktor võtab otsuse vastu kolmekümne päeva jooksul. Otsusest teavitab 
kool õpilast ja lapsevanemat kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.  
Kui õpilane või lapsevanem ei ole otsusega nõus, võib ta pöörduda kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 
järelevalvet teostava asutuse poole viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.  
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13.5. Hindamise korraldus õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamisel, sealhulgas retsenseerimisel ja 
kaitsmisel 
Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamiseks viiakse läbi retsenseerimine ja kaitsmine. Hindamisel 
võetakse arvesse juhendaja hinnangut õpilase tegevusele õpilasuurimuse ettevalmistamisel, retsensendi 
hinnangut ja kaitsmiskomisjoni hinnangut. Juhul kui hinde üle tekib kaitsmiskomisjonis vaidlus, on 
määravaks komisjoni esimehe hinnang.  
 
Hinnatakse järgmiste eesmärkide saavutamist: 
1) uuritava probleemi või loodava praktilise töö kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja 
analüüsimise oskus; 
2) teksti refereerimise oskus; 
3) teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus; 
4) teadusteksti koostamise oskus; 
5) oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus; 
6) töö korrektse vormistamise oskus;  
7) kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus; 
8) töö kaitsmise oskus.  
Hindamine toimub viiepallisüsteemis.  
Kui õpilasuurimus on hinnatud mitterahuldava hindega, antakse õpilasele võimalus teistkordseks 
õpilasuurimuse ettevalmistamiseks ja kaitsmiseks.  
 
13.6. Kokkuvõttev hindamine gümnaasiumis 
Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli süsteemis ning 
kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis.  
 
13.7. Gümnaasiumi õpilase käitumise kohta õpilasele tagasiside andmise kord 
Gümnaasiumis hinnatakse ainult õpilase käitumist. Nõuded gümnaasiumi õpilase käitumisele on 
esitatud kodukorras, mille alusel:  
· Gümnaasiumi õpilane peab käituma eetiliselt ning käitudes järgima üldtunnustatud väärtusi, 
kõlbluspõhimõtteid, üldkehtivaid moraalinorme. 
· Gümnaasiumi õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus 
elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu). 
· Gümnaasiumi õpilane peab oma käitumises toetuma olemasolevatele teadmisstruktuuridele, 
mis on omandatud põhikoolis ning omandatakse edasi gümnaasiumis, mis tagavad õpilase suutlikkuse 
teatud olukordades tulemuslikult toimida. 
 
Käitumist hindavad kõik aineõpetajad iga õppeperioodi lõpus, kooliastme hinde paneb klassijuhataja 
koostöös aineõpetajatega. Käitumise kooliastme hinnet märgitakse klassitunnistusele ja 
õpilasraamatusse.  
Kooliõppekavas on kirjeldatud kõrgeim tase, kuhu suunas peaks õpilase käitumine pürgima. Käitumise 
kohta antakse numbrilist tagasisidet õpilasele käitumise kohta peale iga õppeperioodi. Õpilast teavitab 
kool käitumisest elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-Kooli) vahendusel. 
 
13.8. E-koolis kasutatavad tähised 
Lisaks numbrilistele hinnetele ning käitumis- ja/või hoolsuse hinnet tähistavatele märkidele on e-koolis 
kasutusel tähis „!“, mis annab edasi teate hindelise töö sooritamise vajalikkusest määratud tähtajaks.  
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14. ÕPILASTE JUHENDAMISE JA HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE 
ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED, TUGITEENUSTE RAKENDAMISE KORD 

 
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest. 
Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi 
õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. 

 
Direktor on määranud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (edaspidi „Koordineerija“), 
kelle, kelle ülesanne on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu 
toetamiseks, ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist. 
 
Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat 
ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate 
õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt 
haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks. 
 
Direktori või koordineerija otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses § 49 sätestatud tõhustatud tugi või eritugi. 
 
Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika- ja käitumishäire või 
muu terviseseisundi või puude tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest: 
 1) pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes; 
 2) pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas; 
 3) pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal; 
 4) õpet eriklassis. 
 
Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti- või 
meelepuudest või liitpuudest vajab: 
 1) puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks 
pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga; 
 2) osaajaga õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis. 
 
Tõhustatud toe ja eritoe rakendamiseks on kooli direktoril ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe 
koordineerijal õigus töödelda hariduse infosüsteemi teise kooli või lasteasutuse ja koolivälise 
nõustamismeeskonna kantud andmeid koolivälise nõustamismeeskonna soovituse ning tuge saavale 
õpilasele rakendatud tõhustatud toe ja eritoe kohta, kuid üksnes mahus ja ulatuses, mis on vajalik 
tõhustatud toe ja eritoe rakendamiseks.  
 
Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks võib lisaks 
tavaklassidele moodustada ka õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse. Õpe õpiabi- või tasemerühmas või 
eriklassis peab olema õpilase vajadustest lähtudes põhjendatud ja ajaliselt piiritletud ning järgida tuleb 
haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija või koolivälise nõustamismeeskonna või mõlema 
soovitusi. Erituge vajava õpilase õpetamisel tavaklassis peab arvestama koolivälise 
nõustamismeeskonna soovitusi. 
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Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava 
rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või teiste vastava 
valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu. 
 
Meetme rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid õpilase arengut 
ja toimetulekut. 
 
Meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks kirjeldavad kõik meetme rakendamisel osalenud 
õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kord õppeaastas õpilase arengut ja toimetulekut ning esitavad 
omapoolsed soovitused. 
 
Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab koordineerija koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega 
meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks 
tegevusteks: meetme rakendamise lõpetamine; meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud 
viisil; meetme vahetamine või muu meetme lisamine; täiendavate uuringute teostamine, eriarsti, 
erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine. 
 
Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused, 
õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede 
kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning koolivälise 
nõustamismeeskonna soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud 
meetmed dokumenteeritakse haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks 
koostatud individuaalse arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja 
täitmise eest vastutavad koolis töötavad tugispetsialistid. 
 
Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata omandada 
nõutavad teadmised ja oskused 
 
Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 18 
sätestatust, põhikooli riiklikus õppekavas § 17 lõikes 8 ja § 22 lõikes 7 sätestatust ning gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas § 13 sätestatust.  
 
Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 lõikes 3 
sätestatud tähenduses toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 lõigetes 1 kuni 9 ja § 12 lõikes 1 
sätestatud tingimustel ja korras. 
 
Õpilane viiakse individuaalsele õppekavale üle Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 
„Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 28 punkti 6 alusel, mille kohaselt 
individuaalsele õppekavale üleviimine vormistatakse käskkirjaga. 
 
Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes 
kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“ § 6 lõike 
2 kohaselt märgitakse õpilasraamatu õpilase leheküljele andmed individuaalse õppekava rakendamise 
kohta. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruse nr 52 § 12 lõike 7 kohaselt individuaalse 
õppekava alusel õppiv õpilane kantakse klassipäeviku üldnimekirja vastava märkega. 
 
 

 



  

68 
 

15. GÜMNAASIUMI LÕPETAMISE KORRALDUS 
 
Gümnaasiumi lõpetamine toimub põhikooli ja gümnaasiumiseaduses § 31 ning gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas § 18 sätestatud tingimustel ja korras. 
 
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Riigieksam on 
sooritatud, kui saavutatud on vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest. Riigieksam on 
sooritatud rahuldavalt, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest. 
 
Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada: 
 1) gümnaasiumi koolieksam ja 
 2) õpilasuurimus või praktiline töö, välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina. 
 
Riigieksamite tulemused ja elektrooniline tunnistus tehakse eksami sooritajale kättesaadavaks 
elektrooniliselt. Riigieksamitunnistuste andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate 
dokumentide alamregistrisse. 
 
Gümnaasiumi lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastatakse gümnaasiumi 
lõputunnistus. Gümnaasiumi lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust 
tõendavate dokumentide alamregistrisse. 
 
Gümnaasiumi lõputunnistus antakse gümnaasiumi õpilasele: 
 1) kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või arvestatud; 
 2) kes on sooritanud õppeaine kohustuslikule mahule vastavad eesti keele või eesti keele teise keelena, 
matemaatika ja võõrkeele (inglise või saksa keeles) riigieksamid; 
1) kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami; 
2) kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul õpilasuurimuse või praktilise töö. 
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16. KARJÄÄRIÕPPE JA NÕUSTAMISE KORRALDAMINE 
 
Koolis toimub karjääriõpe läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemise kaudu. 
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" sisu ja eesmärke arvestatakse kooli õpikeskkonna 
kujundamisel. Sellest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse 
koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Tunnivälise tegevuse käigus saavad 
õpilased projekti- ja kutsepäevade, õppekäikude jms raames toetust karjääriotsuste ja eneseteostuse 
planeerimiseks. 
 
Karjääriinfot edastavad, karjääriõpet ja karjääriõppega seotud üritusi korraldavad ning õpilasi 
nõustavad huvijuht, aineõpetajad ja klassijuhatajad. 
 
Tulenevalt huvijuhi pädevusest, vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määrusele „Õpetajate 
koolituse raamnõuded“ § 24 on huvijuht abiks õpilastele, et: 
1) toetada nende osalemist erinevates noorteprojektides ja -programmides ning rahvusvahelises 
suhtluses; 
2) olla õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga; 
3) vahendada õpilastele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal; 
3) toetada õpilasi elukestva õppe põhimõtte väärtustamisel. 
 
Karjääriõppe hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning kataloogide 
tutvustamine edasiõppimise või õppekavavälise õppimise võimaluste kohta. 
 
Karjääriõpet toetab veebilehekülg aadressil – www.rajaleidja.ee. Nõustamine toimub eelneval 
kokkuleppel huvijuhiga. 
 
Karjääriteenuste kättesaadavus tagatakse: 
1) ainetundides läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" käsitlemisel; 
2) valikkursuste kaudu (Karjääri planeerimine jne); 
3) ürituste kaudu (teaduspäev, töövarjupäev, õpilasfirma, teadlaste öö); 
4) edasiõppimist tutvustavate õppepäevad kaudu nii koolis kui väljapool kooli; 
5) arenguvestlustel. 
 
Koolis korraldatakse õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ja tööturu üldistest 
suundumustest ning tagatakse õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) 
kättesaadavus. 
 
 

http://www.rajaleidja.ee/
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17. ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE KORRALDUS 
 
Teavitamisel juhindutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 55 sätestatust. Õpilaste ja vanemate 
teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud kordade kohaselt.  
 
Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral 
kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule 
tasemele arendamiseks selgitatakse koolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad 
õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet ja hindamist. 
 
Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus, eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava 
pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 
 
Koolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus õppimises. 
 
Koolis  on  tagatud  õpilasele  ning  vanematele  teabe  kättesaadavus  õppe  ja  kasvatuse  korralduse  kohta  
ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes. 
 
Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse 
õpilasele teatavaks õppeaasta algul. Õpilasel on võimalus saada õppekorralduse kohta infot ja 
nõuandeid. 
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18. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ JA TÖÖ PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED 
 
Õpetaja koostöö eesmärgiks on õppekavas kirjeldatud taotletavate õpitulemusteni/pädevusteni 
jõudmine õppe- ja kasvatustegevuse kaudu, lähtudes õpiväljunditest, etteantud ajast, õppekavas 
kirjeldatud õppesisust ja õpitegevusest. 
 
Õpetaja töö planeerimine toimub kooli õppekava alusel lähtudes põhikooli riiklikus õppekavas ning 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud üldistest põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse 
kavandamisele ja korraldamisele. 
 
Väljundipõhises õppes on õpetaja pädevuses otsustada, mil määral ta soovib enda tegevust kavandades 
seda kirjeldada taasesitatavas vormis. 
 
Kuna õpiväljundid on riiklikul tasandil kirjeldatud ning kavandatud on ka õppeaine sisu ning osaliselt 
õppemetoodika, siis õpetajal tuleb mõelda, kui palju õpilasel kulub aega iga õpiväljundi saavutamiseks. 
Õpetajal  tuleb  tagada  õpiväljundite  sidusus  õppetöö  mahu  ja  õppekorraldusega.  Muu  sidusus  on  
tagatud põhikooli riikliku õppekava või gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisega. 
Kavandamise aluseks on see, kui palju keskmine õpilane suudab kindla ajavahemiku jooksul õppida. 
Arvestuslik õppeaeg on tundide hulk, mida keskmine õpilane õpiväljundini jõudmiseks eeldatavalt 
vajab. Arvestuslikku õppeaega mõjutavad õpilase varasemad kogemused, teadmised, oskused jms. 
 
Töömahu arvestamisel tuleb arvesse võtta õpilaste tegevus ja hindamise meetodid. Õpilasele 
õpiväljundite omandamiseks etteantud ajahulk on määratletud õigusaktidega ning tunnijaotusplaaniga. 
Üldiselt on õpilase õppetöö koormus vähem kui 8 tundi päevas. 
 
Kavandades peab õpetaja teadvustama, et kunagi ei ole nii palju aega, et õpilane võiks selgeks õppida 
kõik,  mida  õpetaja  tahab  talle  õpetada.  Tuleb  teha  kompromisse  ja  leida  kesktee  olemasoleva  aja  ja  
soovitud tulemuste vahel. 
 
Väljundipõhises õppes toimub õppeprotsessi kavandamine selliselt, et esmalt määratletakse eesmärgid, 
mida õppimise ja õpetamise kaudu soovitakse saavutada, seejärel kavandatakse, kuidas eesmärkide 
saavutatust hinnata ja alles seejärel konkretiseeritakse õppesisu ja -meetodid. 
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19. KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 
 
19.1. Kooli õppekava muutmise algatamine 
Kooli õppekava uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb esitada 
direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. Direktor 
otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse. Kooli õppekava uuendamist ja täiendamist 
võib taotleda iga asjast huvitatud isik. 
 
Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktides, siis 
algatab kooli õppekava muutmise direktor. 
 
19.2. Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine 
Kui direktor on otsustanud kooli õppekava uuendamise ja täiendamise vajaduse, siis kutsub direktor 
kokku töörühma, lähtudes põhikooli riikliku õppekava § 24 lõikes 3 ja gümnaasiumi riikliku õppekava § 
19 lõikes 3 esitatud sättest, kes valmistab ette kooli õppekava muudatused. 
 
Kooli õppekava muudatused vormistatakse kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõuna. 
Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab olema kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 
 
19.3. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist 
arvamuse saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele 
Direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne selle kehtestamist arvamuse 
andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel lähtub direktor kooli 
asjaajamiskorras sätestatud korrast. 
 
Direktor vaatab hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui hoolekogu, 
õpilasesindus või õppenõukogu on leidnud, et kavandatavad õppekava muudatused on vastuolus 
kehtiva õigusega, siis kutsub direktor kokku töörühma, kes viib kooli õppekava muudatused vastavusse 
kehtiva õigusega. 
 
19.4. Kooli õppekava kinnitamine 
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 on kooli õppekava kehtestajaks direktor. 
 
Kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikega, toimub kooli õppekava kehtestamine 
käskkirjaga. 
 
Kui direktor jätab kooli õppekava või selle muudatused kehtestamata, siis algab kooli õppekava 
uuendamise või täiendamise protsess algusest peale. 
 
19.5. Kooli õppekava muudatuste avalikustamine 
Kool avalikustab kooli õppekava koos muudatustega kooli veebilehel ja loob kooli raamatukogus 
võimalused kooli õppekavaga tutvumiseks. 
 
Kooli õppekava muudatused esitatakse kooli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava muutused 
viitega direktori käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti. Samuti märgitakse 
muudatuse viite juurde muudatuse jõustumise kuupäev. 
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AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
 
1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes 
eakohane keele- ja kirjanduspädevus, see tähendab suutlikkus mõista eakohaseid ilukirjandustekste ja 
nende osatähtsust Eesti ja maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja iseenda 
identiteedi alust; keeleteadlikkus ja oskus end vastavalt suhtlussituatsioonile ja 
keelekasutuseesmärkidele nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada; arusaamine, et lugemine teeb 
vaimselt rikkamaks. 
Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 
2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana; 
3) omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse; 
4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris välja 
kujunenud keelekasutustavasid; 
5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 
6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada 
meedias ja internetis pakutavat teavet; 
7) väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva pärimuskultuuri ja 
traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust; 
8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi; 
9)  loeb  eakohast  väärtkirjandust,  kujundades  kirjanduse  kaudu  oma  kõlbelisi  tõekspidamisi  ning  
rikastades mõtte- ja tundemaailma; 
10)  suudab  kujundada  ja  väljendada  isiklikku  arvamust  ning  tunnustab  ja  arvestab  teiste  inimeste  
arvamust; 
11) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja käsiraamatuid. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nädaltundide jaotumine klassiti 
Ainevaldkonna õppeained on eesti keel ja kirjandus ning vene keel ja kirjandus. Aineid õpitakse 1.-9. 
klassini. 
Õppeaine Nädalatunde klassiti 
 
 

1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl Kokku 

Eesti keel ja kirjandus 4 6 5 5 6 5 4 4 4 43 
Vene keel ja kirjandus 6 6 5 5 5 5 4 4 4 44 
 
1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 
Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaines seatud eesmärkidest, taotletavatest 
õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja põhiteemadega; 
2) taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja jaotub õppeaasta jooksul 
ühtlaselt, nii et jääb piisavalt aega ka puhkuseks ja huvitegevuseks; 
3) võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada nende 
kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 
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4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, 
mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida; 
5) kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 
6) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, arutelu, väitlus, 
õpimapi ja uurimistöö koostamine, omaloomingu esitamine jne); 
7) laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, raamatukogu, 
ettevõtted, loodus jne); 
8) rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid kirjanikega 
seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised kirjanike ja tõlkijatega, 
loomekonkursid, konkurssideks valmistumine, projektõpe jne), pidades oluliseks sotsiaalse 
kompetentsuse saavutamist; 
9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid. 
 
2. VENE KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVAD 
2.1. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
3. klassi lõpetaja: 
1) mõistab  suulisi   ja   kirjalikke  küsimusi   ning  vastab  nendele,   kasutades  kõnes  ja   kirjas   
sobivaid lühivastuseid ning terviklauseid; 
2) oskab kirjeldada eset, olendit ja olukorda; 
3) oskab jutustada endast, oma huvidest ja hobidest ning lähiümbruses toimuvast; 
4) loeb  tekste  selgelt,  mõtestatult,  ilmekalt,  vigadeta  ja  õige  intonatsiooniga  ning  arvestades  
vene kirjakeele hääldusnorme; 
5) jutustab teksti ümber detailselt või lühidalt lihtsa plaani järgi, küsimustele vastates ja 
märksõnadele toetudes; 
6) oskab määrata kuuldud teksti teemat ja põhiideed; 
7) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid; 
8) kirjutab kalligraafiliselt ümber trüki- ja käsikirjalist teksti; 
9) kirjutab õigesti õpitud ortogramme ja punktogramme; 
10) koostab ning kirjutab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid tekste; 
11) saab aru lihtsast plaanist, tabelist, diagrammist ja kaardist; 
12) suudab leida asjakohast teavet erinevatest allikatest ja kasutab eakohaseid sõnaraamatuid. 
 
2.1.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes 
Kuulamine 
Õpitulemused 
1) Õpilane: 
2) oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 
kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning kaashäälikuid; 
3) määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe; 
4) määrab lause grammatilise põhja ning sõnade seose lauses; 
5) liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- ja käsklaused) ning tundevärvingu (hüüd- ja 
mittehüüdlaused) põhjal, eristab lausetüüpe intonatsiooni järgi; 
6) eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning žanre 
(luuletus, jutustus, muinasjutt); 
7) eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi tekste; 
8) määrab audioteksti teema ja peamise mõtte, jätab meelde teksti sisu ning täidab õpetaja 
korraldusel tekstipõhiseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
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Õpitulemused  
Õpilane: 
1) hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning häälikuühendeid sõnades; 
2) teab peast vene tähestikku; 
3) seletab sõna tähendust iseseisvalt ja sõnastike abil; 
4) koostab ja hääldab õige intonatsiooniga väit-, küsi- ja käsklauseid; 
5) arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, loetu ja nähtu kohta; 
6) koostab lihtsaid jutustavaid, kirjeldavaid ja ka arutlevaid tekste küsimuste, märksõnade ning 
lihtsa plaani abil; 
7) jutustab ümber eri stiilis ja žanris tekste; 
8) loeb peast luule- ja proosatekste. 
Lugemine  
Õpitulemused  
Õpilane: 
1) loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt; 
2) täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, tekstikatkeid; 
3) loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab neist aru; 
4) kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja viiteaparatuuri; 
5) loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja tingtähiseid paberilt ning arvutist; 
6) teab nimetada lastekirjanikke. 
Kirjutamine  
Õpitulemused  
Õpilane: 
1) kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt; 
2) vormistab grammatikaülesanded õigesti; 
3) kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja lühemaid tekste õigesti; 
4) kirjutab ümberjutustusi plaani ja märksõnade järgi; 
5) kirjutab kirjeldavaid ja jutustavaid tekste ning vormistab need korrektselt; 
6) oskab oma kirjalikke töid parandada. 
 
2.1.2. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Üldteadmised vene keelest 
Keele roll inimese elus. Keel kui peamine 
suhtlusvahend. 

Suuline kõne 
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 
loetu ja nähtu kohta  

2. Graafika. Foneetika. Ortoeepia 
Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. Vene keele täis- ja 
kaashäälikute süsteem: rõhulised ja rõhutud 
täishäälikud, helilised ja helitud kaashäälikud, 
palataliseeritud ja palataliseerimata kaashäälikud. 
Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. Rõhk 
 

Kuulamine 
· oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 
sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 
kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 
kaashäälikuid  
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  
Suuline kõne 
· hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 
häälikuühendeid sõnades  
· teab peast vene tähestikku  
Lugemine 
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· loeb tekste häälega silphaaval   
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
· loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 
tingtähiseid paberilt ning arvutist  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3. Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Sõna kui keeleühik. 
 
 

Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  

4. Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia 
(sõnamoodustus). 
Eessõna üldiseloomustus 

Kuulamine 
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  

5. Süntaks ja tekst 
Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 
kommunikatiivne üksus. Lause põhitunnused 
Tekst kui kommunikatsiooniüksus. Teksti sidusus. 
Pealkiri, põhiidee. Tekstide mitmekesisus: jutustus, 
muinasjutt. 

Kuulamine 
· liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 
ja käsklaused)  
· eristab žanre (luuletus, jutustus, 
muinasjutt)  
Suuline kõne 
· koostab ja hääldab õige intonatsiooniga 
väit-, küsi- ja käsklauseid  
· loeb peast luuletekste  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  

6.Ortograafia ja interpunktsioon 
Ortogrammi mõiste 
Väike- ja suurtähe kasutamine.  
 

Kuulamine 
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
· oskab oma kirjalikke töid parandada.  

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 
Eri tüüpi ja žanri kirjandusteosed on esindatud 
õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 
lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 
arvestades järgmisi teemasid: Minu perekond. 
Mina ja mu pereliikmed. Otsi sõpra ja hoia teda. 
Aastaajad. Headusest, mis võidab kurjuse. 
Aususest ja õiglusest. Tõsiselt ja naljaga pooleks. 

Kuulamine 
· eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 
tekste  
Suuline kõne 
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 
loetu ja nähtu kohta  
Lugemine 
· loeb tekste häälega silphaava  
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid 
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· teab nimetada lastekirjanikke  
 
 
 
 
2.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1.Üldteadmised vene keelest 
Keele roll inimese elus. Keel kui peamine 
suhtlusvahend. Sõnastik kui teatmekirjanduse liik. 

Suuline kõne 
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 
loetu ja nähtu kohta  
· seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 
sõnastike abil 
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
· oskab oma kirjalikke töid parandada  

2.Graafika. Foneetika. Ortoeepia 
Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. 
Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: 
rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja 
helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja 
palataliseerimata kaashäälikud. Paaris- ja paaritud 
kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud 
ja palataliseerimata. Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. 
 
 

Kuulamine 
· oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 
sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 
kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 
kaashäälikuid  
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  
Suuline kõne 
· hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 
häälikuühendeid sõnades  
· teab peast vene tähestikku  
Lugemine 
· loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt 1 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
· loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 
tingtähiseid paberilt ning arvutist  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3.Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Leksika ehk keele sõnavara. 
Sõna tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud 
sõnad. Sünonüümid. Antonüümid. 
Mitmetähenduslikud sõnad. Homonüümid. 
 

Suuline kõne 
· seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 
sõnastike abil  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
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4.Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus 
Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, 
eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. 
Sõnatüvi. 
Nimisõna üldiseloomustus. Üld- ja pärisnimed. 
Elusolendeid ning elutuid esemeid ja nähtusi 
märkivad nimisõnad. 
Nimisõnade sugu. Nimisõnade ainsus ja mitmus. 
Omadussõna üldiseloomustu. 
Asesõna üldiseloomustus. 
Tegusõna üldiseloomustus. 
Eessõna  üldiseloomustus. 

Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
 

5.Süntaks ja tekst 
Sõnaühend kui süntaktiline ühik. Sõnaühendi 
põhisõna ja laiend. 
Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 
kommunikatiivne üksus. Lause 
põhitunnused. 
Lause pealiikmed. Lause grammatiline põhi. Liht- 
ja laiendatud laused. 
Pealkiri, põhiidee, Teksti plaan. Lõik. Tekstide 
mitmekesisus: muinasjutt, mõistatus, vanasõnad ja 
kõnekäänud, luuletus, näidend.  
 
 
 
 
 

 Kuulamine 
· liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 
ja käsklaused)  
· eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 
kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 
žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt)  
Suuline kõne 
· koostab ja hääldab õige intonatsiooniga väit-, 
küsi- ja käsklauseid  
· loeb peast luule- ja proosatekste  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
Kirjutamine 
· kirjutab ümberjutustusi plaani ja 
märksõnade järgi  

6. Ortograafia ja interpunktsioon 
Ortogrammi mõiste. Väike- ja suurtähe kasutamine 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. 
Tähtede ъ ja ь kasutamine. Täishäälikute õigekiri 
tähtede ж,ч,ш,щ ja ц järel. Poolitamisreeglid. 
Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja 
lause lõpus. 
 

Kuulamine 
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
· kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja 
lühemaid tekste õigesti  
· oskab oma kirjalikke töid parandada  

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 
Eri  tüüpi  ja  žanri  kirjandusteosed  on  esindatud  
õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 
lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 
arvestades järgmisi teemasid: Otsi sõpra ja hoia 
teda. Õppida on alati kasulik. Aastaajad. 
Looduseimedest fantastikani. Headusest, mis 
võidab kurjuse. Aususest ja õiglusest. Tõsiselt ja 
naljaga pooleks. 

Kuulamine 
· eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 
kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 
žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt)  
· eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 
tekste  
Suuline kõne 
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, loetu 
ja nähtu kohta  
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 · loeb peast luule- ja proosatekste  
Lugemine 
· loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt 1 
· sõnaühendeid, lauseid, tekstikatkeid  
· loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab 
neist aru  
· teab nimetada lastekirjanikke  

 
2.1.4. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1.Üldteadmised vene keelest 
Tutvumine sõnastike tüüpidega. 
 

Suuline kõne 
· seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 
sõnastike abil  
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 
loetu ja nähtu kohta  
Lugemine 
· kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja 
viiteaparatuuri  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  
· oskab oma kirjalikke töid parandada  

2.Graafika. Foneetika. Ortoeepia 
Hääliku ja tähe suhe. 
Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: 
rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja 
helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja 
palataliseerimata kaashäälikud. Paaris- ja paaritud 
kaashäälikud: helilised ja helitud, palataliseeritud 
ja palataliseerimata. Tähtede е,ё,ю,я funktsioonid. 
Rõhk. Sõnarõhu rasked juhud. Intonatsioon ja 
loogiline rõhk. 
 

Kuulamine 
· oskab määrata häälikute järgnevust sõnas ja 
sõna häälikulist koostist, eristab täis- ja 
kaashäälikuid, helituid ja helilisi ning 
kaashäälikuid   
· määrab foneetiliste sõnade piirid, liigendab 
sõna silpideks, eristab rõhulisi ja rõhutuid silpe  
Suuline kõne 
· hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning 
häälikuühendeid sõnades  
· teab peast vene tähestikku  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
· loeb tabeleid, diagramme, skeeme ja 
tingtähiseid paberilt ning arvutist  
Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt  

3.Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Leksika ehk keele sõnavara. 
Sõna tähendus. Ühe- ja mitmetähenduslikud 
sõnad. Sõna otsene ja ülekantud tähendus. 
Sünonüümid. Antonüümid. Mitmetähenduslikud 

Suuline kõne 
· seletab sõna tähendust iseseisvalt ja sõnastike 
abil  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
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sõnad. Homonüümid. Fraseologismid. Vanasõnad, 
kõnekäänud. 
Vene keele seletussõnastik. Vene keele 
antonüümide sõnastik. Vene keele sünonüümide 
sõnastik. 

lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
Kirjutamine 
· vormistab grammatikaülesanded õigesti  

4.Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus 
Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, 
eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. 
Sõnatüvi.Sõnamoodustus-ja sõnamuutemorfeemid. 
Sõnamoodustusviisid. Nimisõna üldiseloomustus. 
Üld- ja pärisnimed. Elusolendeid ning elutuid 
esemeid ja nähtusi märkivad nimisõnad. 
Nimisõnade sugu. 
 Nimisõnade ainsus ja mitmus. Nimisõnad, mis 
esinevad ainult ainsuse või mitmuse vormis. 
Nimisõnade käänamine. Vene keele käänete 
süsteem. Nimisõna,оmadussõna ja tegusõna 
põhilised süntaktilised funktsioonid sõnaühendis 
ja lauses. 
Omadussõna sugu, arv ning kääne. Omadussõna 
ühildumine nimisõnaga soovormis, arvus ja 
käändes. Esmased teadmised omadussõna täis- ja 
lühivormide kohta.  
Asesõna üldiseloomustus. Asesõna sõnaliikide 
süsteemis. Isikulised asesõnad kui 
sidususvahendid lauses ja tekstis. 
Tegusõna üldiseloomustus. Tegevusnimi 
(infinitiiv) ja tegusõna isikulised vormid. Tegusõna 
ajavormid. Tegusõnade pööramine olevikus ja 
tulevikus. Tegusõnade pööramine minevikus. 

Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid  
Kirjutamine 
· vormistab grammatikaülesanded õigesti  
· oskab oma kirjalikke töid parandada  

5.Süntaks ja tekst 
Lause kõrvalliikmed: täiend, sihitis, määrus. 
Lauseliigid suhtluseesmärgi järgi: väit-, käsk- ja 
küsilaused. Lauseliigid tundevärvingu järgi: 
mittehüüd- ja hüüdlaused. 
Pealkiri, põhiidee.  
Teksti plaan. Lõik.Tekstide mitmekesisus: 
teadaanne, õnnesoov, kutse, juhend. Tekstide 
otsimine internetist.  
 
 
  

Kuulamine 
· liigitab lauseid suhtluseesmärgi (väit-, küsi- 
ja käsklaused) ning tundevärvingu (hüüd- ja 
mittehüüdlaused) põhjal, eristab lausetüüpe 
intonatsiooni järgi  
· määrab lause grammatilise põhja ning 
sõnade seose lauses;  
Suuline kõne 
· koostab ja hääldab õige intonatsiooniga 
väit-, küsi- ja käsklauseid  
· koostab lihtsaid jutustavaid, kirjeldavaid 
ja ka arutlevaid tekste küsimuste, 
märksõnade ning lihtsa plaani abil  
Lugemine 
· täidab ülesandeid, milles tuleb valikuliselt 
lugeda sõnu, sõnaühendeid, lauseid, 
tekstikatkeid   
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Kirjutamine 
· kirjutab ümberjutustusi plaani ja 
märksõnade järgi  
· kirjutab kirjeldavaid ja jutustavaid tekste 
ning vormistab need korrektselt; 

6. Ortograafia ja interpunktsioon 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna juurmorfeemis. 
Tähtede ъ ja ь kasutamine. Täishäälikute õigekiri 
tähtede ж,ч,ш,щ ja ц järel.Не õigekiri 
tegusõnadega.Eessõnade õigekiri.  
Interpunktsioon: kirjavahemärgid loetelu puhul ja 
lause lõpus 

Kirjutamine 
· kirjutab vajaliku info vihikusse, päevikusse 
ja tahvlile ning vormistab selle korrektselt;  
· kirjutab etteütlemise järgi sõnu, lauseid ja 
lühemaid tekste õigesti;  
· oskab oma kirjalikke töid parandada.  
 

7. Kirjandusliku lugemise temaatika 
Eri  tüüpi  ja  žanri  kirjandusteosed  on  esindatud  
õppekirjanduse tekstidena ning valitakse vabaks 
lugemiseks vene, eesti ja välisautorite teoste seast, 
arvestades järgmisi teemasid: Õppida on alati 
kasulik. Aastaajad. Looduseimedest fantastikani. 
Headusest, mis võidab kurjuse. Aususest ja 
õiglusest. Tõsiselt ja naljaga pooleks. 
 

Kuulamine 
· eristab kõnevorme (dialoog, monoloog), 
kõnetüüpe (kirjeldus, jutustus, arutlus) ning 
žanre (luuletus, jutustus, muinasjutt);  
· eristab stiililt ja žanrilt erinevaid suulisi 
tekste;  
· määrab audioteksti teema ja peamise mõtte, 
jätab meelde teksti sisu ning täidab õpetaja 
korraldusel tekstipõhiseid ülesandeid.  
Suuline kõne 
· hääldab õigesti ja selgelt häälikuid ning  
häälikuühendeid sõnades;  
· seletab sõna tähendust iseseisvalt ja 
sõnastike abil;  
· arendab vestlust igapäevaelus juhtunu, 
loetu ja nähtu kohta;  
· jutustab ümber eri stiilis ja žanris tekste;  
· loeb peast luule- ja proosatekste.  
Lugemine 
· loeb tekste häälega silphaaval ja ladusalt;  
· loeb iseseisvalt eri žanris tekste ning saab 
neist aru;  
· kasutab sihipäraselt raamatu tiitellehte ja 
viiteaparatuuri; 
· teab nimetada lastekirjanikke. 

 
2.2. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja:  
1)  eristab  kuulmise  järgi  žanrilt  ja  tüübilt  erinevaid  tekste,  saab  aru  tekstide  sisust,  täidab  audioteksti  
mõtestamisega seotud ülesandeid;  
2) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;  
3) reprodutseerib ning loob suuliselt tekste (dialoog, monoloog), kasutades keelevahendeid kooskõlas 
suhtlusolukorra ja vene keele normidega;  
4) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi kõnepraktikas;  
5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest;  
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6) järgib kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketti;  
7) oskab kasutada sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid. 
 
2.2.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 
Kuulamine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) saab kuulates aru erinevate tekstide sisust;  
2) eristab vormilt erinevaid suulisi tekste (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe (puhtad ja 
segatüübid) ja žanre (vestlus, reklaam, instruktsioon, teade);  
3) määrab kuulatava teksti teema ja peamise mõtte, täidab audioteksti põhjal erinevaid ülesandeid. 
Suuline kõne  
Õpitulemused  
Õpilane  
1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale vastavalt;  
2) loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste (kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas teksti ülesehituse 
reegleid;  
3) avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab seda näidetega tekstist ja igapäevaelust;  
4) oskab koostada tekstist lühikese ja ammendava ümberjutustuse;  
5) jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, suheldes kaaslasega või rühmas;  
6) oskab kirjeldada ja võrrelda esemeid ning nähtusi;  
7) järgib tänapäeva vene kirjakeele norme;  
8) järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid oma teksti 
koostades;  
2) loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi;  
3) loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende sisu;  
4) oskab määrata teksti teema, allteemad ja peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse ning põhilise ja 
teisejärgulise info vahel;  
5) kasutab tekstiga töötades erinevaid lugemisviise;  
6) oskab leida teavet erinevatest kirjalikest allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja teatmeteoseid;  
7) oskab vajalikku materjali otsides orienteeruda raamatute pealkirjades ja tinglikes tähistustes ning 
viiteaparatuuris. 
Kirjutamine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) oskab teksti luues teatmeteoseid kasutada;  
2) väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid (järjekindlus, 
loogilisus, sidusus, teemale vastavus) ning kõneetiketti;  
3) loob eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, allkirjastatud tõend);  
4) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega 
lauseid;  
5) järgib kirjalikult teksti luues vene kirjakeele grammatikanorme;  
6) reprodutseerib kirjalikke tekste nõutava kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus);  
7) oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
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2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 
1. Üldteadmised vene keele kohta 
Vene keelt uuriv teadus, selle põhiosad. 
 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia 
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 
silbipõhine.  
Häälikumuutused kõnes. 
Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 
Foneetiline transkriptsioon.  
Vene keele hääldusnormid.  
Sõnarõhu rasked juhud. 

Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 



  

84 
 

tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

3. Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Sünonüümid.  
Antonüümid.  
Homonüümid.  
Mitmetähenduslikud sõnad.  
Oma- ja laensõnad.  
Vananenud sõnad ja neologismid.  
Raamatu- ja kõnekeele leksika.  
Fraseoloogia kui leksikoloogia osa.  
Vanasõnad, kõnekäänud, lendsõnad. 
Vene kell trükitud ja veebisõnastikud. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
Kirjutamine 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
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selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme. 

4. Morfoloogia 
Sõna grammatiline tähendus. Sõnaliikide süsteem 
vene keeles. Iseseisvate ja abisõnade. 
Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad 
nimisõnad. Käänduvad ja ebareeglipäraselt 
käänduvad. 
Nimisõna süntaktilised funktsioonid.  
Nimisõnade kõnes kasutamise normid. 
Omadussõna. 
Omadussõnade täis- ja lühivormid. 
Omadussõnade süntaktilised funktsioonid. 
Omadussõnade kõnes kasutamise normid. 
 Asesõna. 
Asesõnade käänamine. 
Asesõna süntaktilised funktsioonid. 
Asesõnad kui lausete sidususe vahend. 
Tegusõna. 
Tegusõnade pööramine. 
Tegusõnade süntaktilised funktsioonid.  
Tegusõnade kõnes kasutamise normid. 
Määrsõna. 
Määrõnade süntaktilised funktsioonid.  
 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme. 

5. Süntaks 
Sõnaühend. 
Sõnaühendi struktuur. 
Lause. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
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Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 
kommunikatiivne ühik. 
Peamised aluse väljendamise viisid. 
Lihtöeldis. Koondlaused. Korduvad lauseliikmed 
Kokkuvõtvad sõnad koondlauses. Üte. Otsekõne. 
Dialoog. 

mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

6.Tekst 
Tekstiliigid: instruktsioon, reklaam, jutustus. 

Kuulamine 
· eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 
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 (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 
(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 
reklaam, instruktsioon, teade); 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· 1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, 
loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 
suhtlusolukorrale vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
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(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

7. Ortograafia ja interpunktsioon 
Ortograafia. 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõna lihttüves ja 
eesliidetes. Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse 
kuuluvates sõnades. Sõnalõppude õigekiri eri 
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Lahku- ja 
kokkukirjutamine ning sidekriipsu kasutamine eri 
sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. Määrsõnade 
õigekiri. 
Interpunktsioon. 
Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid 
koondlausetes ning üttega lausetes. Võhemargid 
otsekõnega lausetes. 

Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
 

8. Kirjandusliku lugemine. 
Kirjandusliku lugemise temaatika 4. klassis.   
Kirjandusteoste eri tüübid ja žanrid on esindatud  
õppekirjanduse ning vabalugemise tekstidena, mis 
valitakse vene, eesti ja välisautorite teoste seast 
järgmisi teemasid silmas pidades.  
Looduse   imeline   maailm.   Kuidas   oled   elanud,   
mu   eakaaslane?   Fantaseerime,   unistame.   
Sõprusest, ustavusest, armastusest. Imedemaailm 
kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud 
 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· 1) esitab oma mõtteid järjekindlalt, 
loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 
suhtlusolukorrale vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
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· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 

 
2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 
Vene keel 
Õppesisu Õpitulemused 
1. Üldteadmised vene keele kohta 
Kirjakeele mõiste. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia Suuline kõne 
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Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 
silbipõhine.  
Häälikumuutused kõnes. 
Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 
Foneetiline transkriptsioon.  
Vene keele hääldusnormid.  
Sõnarõhu rasked juhud. 

·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

3. Morfeemika (sõna koostis) ja 
sõnamoodustus 
Täis- ja kaashäälikute vaheldumine sõna 
juurmorfeemis.  
Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, 
sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade 
liitmine. 
Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise. 
 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

4. Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Sünonüümid.  
Antonüümid.  
Homonüümid.  
Mitmetähenduslikud sõnad.  

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
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mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
Kirjutamine 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme. 

5. Morfoloogia 
Sõna grammatiline tähendus. Sõnaliikide süsteem 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
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vene keeles. Iseseisvate ja abisõnade.  
Nimisõna. Mees- ja naissoost isikuid tähistavad 
nimisõnad. Käänduvad ja ebareeglipäraselt 
käänduvad ning kändumatud nimisõnad. 
Käändevormideta nimisõnade sugu ja arv.  
Nimisõna süntaktilised funktsioonid.  
Nimisõnade kõnes kasutamise normid. 
Omadussõna. 
Kvalitatiivsed, relatiivsed ning possessiivsed 
omadussõnad. 
Omadussõnade võrdlusastmed. 
Omadussõnade täis- ja lühivormid. 
Omadussõna süntaktilised funktsioonid. 
Omadussõnade kõnes kasutamise normid. 
Asesõna. 
Asesõnade käänamine ja liigitus. 
Asesõna süntaktilised funktsioonid. 
Asesõnad kui lausete sidususe vahend. 
Tegusõna. 
Perfektiivsed ja imperfektivsed. Sihilised ja sihitud 
tegusõnad. Isikuta tegusõnad. Tegusõna 
kõneviisid. 
Tegusõna pööramine. 
Ebareeglipäraselt pöörduvad tegusõnad. 
Tegusõnade süntaktilised funktsioonid. 
Tegusõna kõnes kasutamise normid. 
 

sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme. 

6. Süntaks 
Sõnaühend. 
Sõnaühendi struktuur. 
Lause. 
Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 
kommunikatiivne ühik. 
Peamised aluse väljendamise viisid. 
Lihtöeldis.  
Koondlaused.  
Korduvad lauseliikmed  
Kokkuvõtvad sõnad koondlauses.  
Üte.  
Otsekõne.  
Dialoog. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
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· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

7. Tekst 
Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid 
(ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik, ametlik, 
kõnekeelne stiil). 
Tekstiliigid: seletuskiri, komplitseeritud 
instruktsioon, reklaam, jutustus, luuletus. 

Kuulamine 
· eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 
(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 
(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 
reklaam, instruktsioon, teade); 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
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· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
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8. Ortograafia ja interpunktsioon 
Ortograafia. 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõnatüves. 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri eesliidetes. 
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 
sõnades. 
Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 
sõnades. Tähed н ja нн eri sõnaliikidese kuuluvates 
sänades. 
Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu 
kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 
нe ja нu kokku- ja lahkukirjutamine eri 
sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. 
Interpunktsioon. 
Vahemärgid lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise 
vahel, mõttekriips väljajättelises lauses). 
Vahemärgid koondlausetes ning lausetes 
sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega 
seotud. Vahemärgid otsekõnega lausetes. 

Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
 

 
 
 
 
Kirjandus 
Teosed Õppesisu Tulemused 
I Suuline rahvalooming, rahvaluule žanrid 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 
Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse 
Erinevused ja sarnasused kommetes,traditsioonides, usus.  
Kõlbelise ideaali väljendumine suulises rahvaloomingus.  
Ustavus, julgus, tööarmastus, õiglus, arukus rahva ettekujutustes.  
Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine rahvaluuleteostes. 
Minevik, tänapäev, tulevik. 
Rahvaluule. Müüdid (1–2). 
Vene muinasjutud. 
Eesti muinasjutud.  
Mõistatused 
Vanasõnad ja kõnekäänud. 
Paikkondliku algupäraga (nt 
Tallinna) legendid 
Jaan Kross „Mardileib”, 
O.Luts „Ülemiste vanake“ 
Kunstmuinasjutt 
Hans Christian Andersen 
„Metsluiged" 
P.Jeršov „Küürselg sälg“ 
Wilhelm Hauffi  muinasjutt 

Lugemine ja 
ümberjutustamine 
Eesmärgistatud lugemine, ositi 
lugemine. Küsimustele 
vastamine 
 
 
 
 
 
 
 
Teksti mõtestamine ja analüüs 
Teksti plaani koostamine. Teksti 

Õpilane: 
1) loeb kirjandusteksti ladusalt 
ja  
mõtestatult; 
3) teab loetud teose autorit, sisu 
ja tegelasi; 
4) tutvustab loetud teost ning 
kõneleb oma lugemismuljetest ja 
-elamustest. 
5) jutustab loetud tekstist 
koostatud plaani järgi 
 
Õpilane: 
1) koostab kirjandusteksti kohta 
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 põhiteema ja idee määramine 
Põhiandmed autorite, 
kõnealuste teoste loomise ajastu 
ning neis kujutatud aja kohta 
Suuline rahvalooming, 
rahvaluule žanrid: muinasjutt, 
vanasõna, kõnekäänd, 
mõistatus, legend (pдrimus). 
Müüdid. Muinasjuttude liigid: 
imemuinasjutt, olustikuline 
muinasjutt, loomamuinasjutt. 
Kunstmuinasjutt. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Omaloomingulised tццd: 
proosavormis (muinasjutt) 
loetud teoste alusel (tegelaste 
dialoog, uus lõpp jutule, kiri 
kirjandusteose tegelasele, lühike 
hinnang 
loetud teosele või arvustus). 
 

sisukava, kasutades küsimusi, 
väiteid või märksõnu; 
2) määrab teksti põhiteema ja 
idee; 
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 
4) toob välja teose 
tegelastevahelise konflikti ja 
selle tekkepõhjused; 
5) avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja 
igapäevaelust. 
 
Õpilane: 
1) kirjutab eri liiki 
omaloomingulisi töid, 
sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis, ning 
lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
2) esitab peast luuletuse, 
lühikese proosateksti või 
näidendi rolliteksti; 

II Kirjandusžanrid 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 
Raamatu roll inimese elus.  
Eluraskuste ületamine – headuse ja õigluse võidu kohustuslik tingimus?  
õlbelisuse poeetilised tunnid.  
Inimlik tänulikkus ja tänamatus.  
Kasvatamatud ja harimatud meie.  
Teod kui inimese väärtuse mõõt.  
Üksindusprobleem.  
Kodumaa looduse ilu. 
 Inimese ja looduse harmoonia.  
Idee inimese ja looduse ühtsusest.  
Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus.  
Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.  
Inimese  vastutus loodushoiu eest. 
Anton Tšehhov „Lapsed”, 
Eno Raud „Roostevaba möök”, 
Friedebert Tuglase „Siil”, 
Leonid Andrejev „Kussaka”; 
Vladimir Solouhhin „Tasuja”; 
A.Puškini luuletused 
F.Tjutševi luuletused 
A.Fet   luuletused 
I.Bunini luuletused 

Lugemine ja 
ümberjutustamine 
Eesmärgistatud lugemine, ositi 
lugemine. Küsimustele 
vastamine 
 
 
 
 

Õpilane : 
Õpilane: 
1) loeb kirjandusteksti ladusalt 
ja  
mõtestatult; 
3) teab loetud teose autorit, sisu 
ja tegelasi; 
4) tutvustab loetud teost ning 
kõneleb oma lugemismuljetest ja 
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M.Lermontovi luuletused 
 
 

 
 
 
 
Teksti mõtestamine ja analüüs 
Teksti plaani koostamine. Teksti 
põhiteema ja idee määramine 
Põhiandmed autorite, 
kõnealuste teoste loomise ajastu 
ning neis kujutatud aja kohta. 
Sõnavara ja väljendusoskuse 
rikastamine. Kunstiliste 
detailide märkamine, 
tundmatute sõnade ja väljendite  
selgitamine. 
Kunstiteose teema ja idee.  
Kompositsioon, selle 
põhielemendid: ekspositsioon, 
tegevuse 
areng, kulminatsioon, lahendus, 
epiloog. Kirjandusžanrid: 
jutustus.   
Looduskirjeldus, interjöör, 
portree. Kunstiline detail. 
Luulekeele iseärasused. 
Kahesilbiline värsijalg. Kujutus- 
ja väljendusvahendid: epiteet, 
võrdlus, metafoor, 
isikustamine, hüperbool. 
 
Kujundliku mõtlemise 
arendamine ja töö keelelise 
ilmekusega 
Vanasõna, knekäänd, metafoor, 
riim, värsimõõt, allegooria, 
sümbol. 
Epiteetide, võrdluste, 
isikustamise äratundmine ja 
mõistmine kirjandustekstides 
ning kasutamine oma kõnes. 
Metafoori äratundmise ja 
kasutamise võimalused. 
Sümboolika ja allteksti 
lihtsamad näited.  
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 

-elamustest. 
5) jutustab loetud tekstist 
koostatud plaani järgi 
 
Õpilane 
-  määrab teksti põhiteema ja 
idee; 
- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 
-  toob välja teose 
tegelastevahelise konflikti ja 
selle tekkepõhjused; 
- avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja 
igapäevaelust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
-tunneb kirjanduse kujutus- ja 
väljendusvahendeid (epiteedid, 
hьperboolid, metafoorid, 
isikustamine,võrdlused), 
- tunneb mõisteid riim ja 
varsimoot; 
-kasutab oma tekstides 
kirjanduse kujutus- ja 
väljendusvahendeid 
 
 
 
 
 
Õpilane: 
-esitab peast luuletuse, lühikese 
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Omaloomingulised tööd: 
proosavormis (muinasjutt) 
loetud teoste alusel (tegelaste 
dialoog, uus lõpp jutule, kiri 
kirjandusteose tegelasele, lühike 
hinnang 
loetud teosele või arvustus). 

proosateksti või näidendi 
rolliteksti 
 
 
 
 
 

III Ajaloo kajastamine kirjanduses 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 
Minevik, tänapäev, tulevik.  
Lugeja kaasatundmine ja kaasaelamine 
kui enese tunnetamine ja kasvatamine.  
M.Lermontov „Borodino“ 
L.Tolstoi  „Petja Rostov“ („Sõda 
ja rahu" katkend) 
 

Lugemine ja 
ümberjutustamine 
Eesmärgistatud lugemine, ositi 
lugemine. Küsimustele 
vastamine 
 
Teksti mõtestamine ja analüüs 
Teksti plaani koostamine. Teksti 
põhiteema ja idee määramine 
Põhiandmed autorite, 
kõnealuste teoste loomise ajastu 
ning neis kujutatud aja kohta. 
Sõnavara ja väljendusoskuse 
rikastamine. Kunstiliste 
detailide märkamine, 
tundmatute sõnade ja väljendite  
selgitamine. 
 
Kujundliku mõtlemise 
arendamine ja töö keelelise 
ilmekusega 
Vanasõna, k]nekäänd, metafoor, 
riim,  allegooria, sümbol. 
Epiteetide, võrdluste, 
isikustamise äratundmine ja 
mõistmine kirjandustekstides 
ning kasutamine oma kõnes. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Omaloomingulised tööd: 
proosavormis (muinasjutt) 
loetud teoste alusel (tegelaste 
dialoog, uus lõpp jutule, kiri 
kirjandusteose tegelasele, lühike 

Õpilane 
- loeb kirjandusteksti ladusalt ja  
mõtestatult; 
- teab loetud teose autorit, sisu ja 
tegelasi 
 
Õpilane 
-  määrab teksti põhiteema ja 
idee; 
- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 
- toob välja teose 
tegelastevahelise konflikti ja 
selle tekkepõhjused; 
-  avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja 
igapäevaelust. 
 
Õpilane 
-tunneb kirjanduse kujutus- ja 
väljendusvahendeid (epiteedid, 
hьperboolid, metafoorid, 
isikustamine,võrdlused), 
-kasutab oma tekstides 
kirjanduse kujutus- ja 
väljendusvahendeid 
 
 
Õpilane 
-esitab peast luuletuse, lühikese 
proosateksti või näidendi 
rolliteksti; 
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hinnangloetud teosele või 
arvustus). 

IV  Fantaasiajutt 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme: 
Elulaadi, elukogemuse, elutarkuse peegeldumine kirjanduses. 
Minevik, tänapäev, tulevik. 
N. Gogol  „Õhtud külas 
Dikanka lähedal“ 
Ray Bradbury  teosed 

Lugemine ja 
ümberjutustamine 
Eesmärgistatud lugemine, ositi 
lugemine. Küsimustele 
vastamine 
 
Teksti mõtestamine ja analüüs 
Teksti plaani koostamine. Teksti 
põhiteema ja idee määramine 
Põhiandmed autorite, 
kõnealuste teoste loomise ajastu 
ning neis kujutatud aja kohta. 
Sõnavara ja väljendusoskuse 
rikastamine. Kunstiliste 
detailide märkamine, 
tundmatute sõnade ja väljendite  
selgitamine. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Omaloomingulised tööd: 
proosavormis (muinasjutt) 
loetud teoste alusel (tegelaste 
dialoog, uus lõpp jutule, kiri 
kirjandusteose tegelasele, lühike 
hinnangloetud teosele või 
arvustus). 
 

Õpilane 
- loeb kirjandusteksti ladusalt ja  
mõtestatult; 
- teab loetud teose autorit, sisu ja 
tegelasi 
 
Õpilane 
-  määrab teksti põhiteema ja 
idee; 
- eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 
- toob välja teose 
tegelastevahelise konflikti ja 
selle tekkepõhjused; 
-  avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja 
igapäevaelust. 
 
Õpilane: 
- kirjutab eri liiki 
omaloomingulisi töid, 
sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis, ning 
lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- esitab peast luuletuse, lühikese 
proosateksti või näidendi 
rolliteksti 

 
2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
Vene keel 
Õppesisu Õpitulemused 
1. Üldteadmised vene keele kohta 
Keelenormi mõiste. Kõnekultuur. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
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teksti ülesehituse reegleid; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

2. Foneetika. Graafika. Ortoeepia 
Vene graafika printsiibid: foneemipõhine ja 
silbipõhine.  
Häälikumuutused kõnes. 
Kaashäälikute helituks ja heliliseks muutumine. 
Foneetiline transkriptsioon.  
Vene keele hääldusnormid.  
Sõnarõhu rasked juhud. 

Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

3. Morfeemika (sõna koostis) ja 
sõnamoodustus 
Põhilised sõnamoodustusviisid: prefiksiline, 
sufiksiline, prefiksilis-sufiksiline, sufiksita, sõnade 
liitmine. 
Sõna üleminek ühest sõnaliigist teise. 
 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
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Lugemine 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid. 

4. Leksikoloogia ja fraseoloogia 
Sünonüümid. Antonüümid. Homonüümid. 
Paronüümid. Mitmetähenduslikud sõnad. Oma- ja 
laensõnad. Vananenud sõnad ja neologismid. 
Neutraalsed ja stiilivärvinguga sõnad. Raamatu- ja 
kõnekeele leksika. 
Üldkasutatav leksika ja piiratud kasutusega leksika 
(murdesõnad, professionalismid, žargonismid). 
Vene keele leksikaalsed ja stilistilised normid: sõna 
kasutamine kooskõlas sõna tähenduse ja 
stiilivärvinguga. Leksikaalne ühilduvus. 
Fraseoloogia kui leksikoloogia osa. Vanasõnad, 
kõnekäänud, lendsõnad. 
Vene keele trükitud ja veebisõnastikud. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
·  esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
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Kirjutamine 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme. 

5. Morfoloogia 
Sõnade liigitamise printsiibid: semantiline, 
morfoloogiline, süntaktiline. Sõnaliikide 
üldiseloomustus. Iseseisvate ja abisõnade liigid. 
Arvsõna. 
Arvsõnade käänamine. Arvsõnade kõnes 
kasutamise normid.  
Määrsõna. 
Määrsõna liigid. Määrsõna süntaktilised 
funktsioonid. Rõhumäärsõnad. Rõhumääsõnade 
tähendus. 
 Eessõna. 
Tuletatud ja mittetuletatud eessõnad. Liht- ja 
liiteessõnad. 
Sidesõna. 
Rinnastavad ja alistavad ning liht- ja liitsidesõnad. 
Hüüdsõna. 
Hüüdsõnade põhifunktsioonid.  

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
sisust; 
· määrab  audioteksti  teema  ja  peamise  
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, 
loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 
suhtlusolukorrale vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
Kirjutamine 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene 
kirjakeele grammatikanorme. 

6. Süntaks 
Lause. 

Kuulamine 
· saab kuulates aru mitmesuguste tekstide 
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Lause kui süntaksi põhiühik ja kui minimaalne 
kommunikatiivne ühik. 
Peamised aluse väljendamise viisid. 
Lihtöeldis.  
Koondlaused.  
Korduvad lauseliikmed  
Kokkuvõtvad sõnad koondlauses.  
Üte.  
Otsekõne.  

sisust; 
· määrab  audioteksti  teema  ja  peamise  
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, 
loogiliselt ja sidusalt ning teemale ja 
suhtlusolukorrale vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid. 
Kirjutamine 
· oskab teksti luues kasutada 
teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt 
ja selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene 
kirjakeele grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
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· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
7. Tekst 
Põhilisi funktsionaalseid stiile esindavad tekstid 
(ilukirjanduslik, publitsistlik, teaduslik, ametlik, 
kõnekeelne stiil). 
Tekstiliigid: instruktsioon, seletuskiri, 
komplitseeritud instruktsioon, autobiograafia, 
reklaam, SMS-teade, jutustus, luuletus, näidend. 
Kommunikatsioon internetis (jututuba, foorum, 
blogi) ja seal kasutatavad tekstiliigid. 

Kuulamine 
· eristab vormilt erinevaid suulisi tekste 
(monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüüpe 
(puhtad ja segatüübid) ning žanre (vestlus, 
reklaam, instruktsioon, teade); 
· määrab audioteksti teema ja peamise 
mõtte; täidab audioteksti põhjal 
mitmesuguseid ülesandeid. 
Suuline kõne 
· esitab oma mõtteid järjekindlalt, loogiliselt 
ja sidusalt ning teemale ja suhtlusolukorrale 
vastavalt; 
· loob dialoogilisi ja monoloogilisi tekste 
(kirjeldus, jutustus, arutlus), pidades silmas 
teksti ülesehituse reegleid; 
· avaldab loetu kohta arvamust, põhjendab 
seda näidetega tekstist ja igapäevaelust; 
· oskab koostada tekstist lühikese ja 
ammendava ümberjutustuse; 
· jutustab loetust, nähtust ja kuuldust, 
suheldes kaaslasega või rühmas; 
· oskab  kirjeldada  ja  võrrelda  esemeid  ning  
nähtusi; 
· järgib tänapäeva vene kirjakeele norme; 
· järgib kõneetiketi norme. 
Lugemine 
· loeb tabeleid, saab aru diagrammidest, 
skeemidest ja tingtähistest ning kasutab neid 
oma teksti koostades; 
· loeb teksti ilmekalt, õige intonatsiooniga 
ning vene kirjakeele hääldusnormide järgi; 
· loeb mõtestatult, tunneb ära stiililt ja 
žanrilt erinevad tekstid ning mõistab nende 
sisu; 
· oskab määrata teksti teema, aiiteemad ja 
peamise mõtte, teeb vahet fakti ja arvamuse 
ning põhilise ja teisejärgulise info vahel; 
· kasutab tekstiga töötades erinevaid 
lugemisviise; 
· oskab leida teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest ning kasutab sõnaramatuid ja 
teatmeteoseid; 
· oskab vajalikku materjali otsides 
orienteeruda raamatute pealkirjades ja 
tinglikes tähistustes ning viiteaparatuuris. 
Kirjutamine 
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· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste 
(traditsiooniline ja elektronkiri, avaldus, 
seletuskiri, allkirjastatud tõend); 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 

8. Ortograafia ja interpunktsioon 
Ortograafia. 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri sõnatüves. 
Täis- ja kaashäälikute õigekiri eesliidetes. 
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 
sõnades. 
Sõnalõppude õigekiri eri sõnaliikidesse kuuluvates 
sõnades. Tähed н ja нн eri sõnaliikidese kuuluvates 
sänades. 
Lahku- ja kokkukirjutamine ning sidekriipsu 
kasutamine eri sõnaliikidesse kuuluvates sõnades. 
нe ja нu kokku- ja lahkukirjutamine eri 
sõnaliikidesse kuuluvate sõnadega. . Määrsõnade 
õigekiri. 
Eessõnade, sidesõnade ja rõhumäärsõnade õigekiri. 
Interpunktsioon. 
Kirjavahemärkide funktsioonid. Vahemärgid 
lihtlauses (mõttekriips aluse ja öeldise vahel, 
mõttekriips väljajättelises lauses). 
Vahemärgid koondlausetes ning lausetes 
sõnadega, mis ei ole grammatiliselt lauseliikmetega 
seotud. Vahemärgid otsekõnega lausetes. 

· oskab teksti luues kasutada teatmeteoseid; 
· väljendab kirjalikult oma mõtteid vabalt ja 
selgelt, järgib teksti koostamise reegleid 
(järjekindlus, loogilisus, sidusus, teemale 
vastavus) ning kõneetiketti; 
· loo eri stiilis ja žanris tekste (traditsiooniline 
ja elektronkiri, avaldus, seletuskiri, 
allkirjastatud tõend); 
· kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
· järgib kirjalikku teksti luues vene kirjakeele 
grammatikanorme; 
· reprodutseerib kirjalikult tekste nõutava 
kokkuvõtlikkusega (plaan, ümberjutustus); 
· oskab lihtsamaid tekste redigeerida. 
 

 
Kirjandus 
Teosed Õppesisu tulemused 
I Kirjandus  ja tesed kunstiliigid. 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme : 
Kultuuride mitmekesisus.  
Lugupidav suhtumine teistesse kultuuridesse ja rahvastesse.  
Erinevused ja samasused kommetes, traditsioonides, usus. 
O.Henry  “Viimane  leht” 
H.C.Andersen  “Ööbik” 
K.Paustovski “Vana kokk” 
J.Kuskemaa Tallinna  legendid 

Eesmärgistatud lugemine, ositi 
lugemine. Küsimustele 
vastamine. Teksti plaani 
koostamine. Kavapunktide 

Õpilane 
1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult; 
2) teab loetud teose autorit, sisu ja 
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pealkirjastamine ühe sõna, 
väite, küsimuse või tsitaadiga. 
Teksti põhiteema ja idee 
määramine. 
Arutlemine samasuguse teema 
kajastuse üle varem käsitletud 
teostes. Isikliku arvamuse 
sõnastamine. 

tegelasi; 
3) tutvustab loetud teost ning 
kхneleb oma lugemismuljetest ja -
elamustest. 
4) jutustab loetud tekstist 
koostatud plaani jдrgi; 
5) jutustab loetud tekstist 
kokkuvхtlikult. 

II  Kirandus kui sõnakunst. Raamatu roll inimese elus. 
Arutlemiseks sobivaid teemasid ja probleeme:   
Minevik , tänapäev, tulevik. 
Hea ja kurja  probleem.  
Inimlik tänulikkus ja tänamatus .  
Inimese vastutus oma käitumise ja tehtud otsuste eest.  
Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus. 
A.Puškini luuletused  
“Dubrovski” 
M.Lermontovi luuletused 
V.Žukovski  “Svetlana” 
Maurice  Maeterlinck “Sinine 
lend” 
L.Tolstoi    “Lapse jõud” 
V.Nabokov “Malts” 
A.Kuprin “Valge puudel” 
R.Kipling  “ Kass, kes kõndab  
omapead“ 
H.Jõgisalu  „Rästik“ 
 

I Lugemine. Eesmärgistatud 
lugemine, ositi lugemine. 
Küsimustele vastamine. Teksti 
plaani koostamine. Teksti 
põhiteema ja idee määramine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Teksti mõtestamine ja 
analüüs  Faabula ja süžee, pea- 
ja kõrvaltegelased, jutustamine 
esimeses ja kolmandas isikus. 
Sõnavara ja väljendusoskuse 
rikastamine. Kunstiliste 
detailide märkamine, 
tundmatute sõnade ja 
väljendite 
selgitamine. 
 
 
 
 
 III Kujundliku  mõtlemise 
arendamine ja töö keelelise 
ilmekusega.  Epiteetide, 
võrdluste, isikustamise 
äratundmine ja mõistmine 

 Õpilane 
1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja  
mõtestatult; 
3) teab loetud teose autorit, sisu ja 
tegelasi; 
4) tutvustab loetud teost ning 
kхneleb oma lugemismuljetest ja -
elamustest. 
5) jutustab loetud tekstist 
koostatud plaani järgi; 
6) jutustab loetud tekstist 
kokkuvõtlikult. 
 
Õpilane : 
1) koostab kirjandusteksti kohta 
sisukava, kasutades küsimusi, 
võiteid või märksõnu; 
2) märab teksti põhiteema ja idee; 
3) eristab pea- ja kõrvaltegelasi; 
4) toob välja teose 
tegelastevahelise konflikti ja selle 
tekkepхhjused; 
5) avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja 
igapäevaelust.  
 
Õpilane: 
1) tunneb kirjanduse kujutus- ja 
vä 
ljendusvahendeid (epiteedid, 
hüperboolid, metafoorid, 
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kirjandustekstides ning 
kasutamine oma kõnes. 
Metafoori äratundmise ja 
kasutamise vхimalused. 
Sümboolika ja allteksti 
lihtsamad näited.  
Riimide leidmine ja loomine, 
kahesilbilise värsijala 
tundmine. 
 
IV Loominguline tegevus ja  
esinemine 
Omaloomingulised tööd: 
1) proosavormis (muinasjutt, 
lühikesed jutustava iseloomuga 
jutud, хpitud vanasхnadel ja 
kõnekäändudel 
põhinevad jutud, 
looduskirjeldused, 
interjöörikirjeldused); 
2) luulevormis (luuletus 
etteantud riimidega jm); 
3) loetud teoste alusel (tegelaste 
dialoog, uus lõpp jutule, kiri 
kirjandusteose tegelasele, 
lühike hinnang 
loetud teosele või arvustus). 
Esinemisoskus: luuletus, 
katkendid proosa- ja 
draamateostest, omaloodud 
tekstid. Dialoog 
kuulajaskonnaga 

isikustamine, 
võrdlused), tunneb mõisteid riim 
ja varsimoot; 
2) kasutab oma tekstides 
kirjanduse kujutus- ja 
väljendusvahendeid. 
 
 
 
 
Õpilane: 
1) kirjutab eri liiki 
omaloomingulisi töid, sealhulgas 
kirjeldavas ja jutustavas vormis, 
ning lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
2) esitab peast luuletuse, lühikese 
proosateksti või näidendi 
rolliteksti; 
3) esitab kaaslastele omaloodud 
teksti. 

III   Kirjanduslikud traditsioonid: kirjandusliigid ja kirjandusžanrid. 
Arutlemiseks  sobivaid teemasid ja probleeme:  
Minevik, tänapäev, tulevik.  
Inimlik tänulikkus ja tänamatus.  
Inimese vastutus oma käitumise ja tehtud otsuste eest.  
Kodumaa looduse ilu.  
Inimese ja looduse harmoonia.   
Loodusesse säästva suhtumise vajalikkus.  
Suhtumine loomadesse kui kõlbelisuse mõõt.  
Inimese  vastutus loodushoiu eest. 
A de Saint –Exupery  „Väike 
prints“ 
I.Krõlovi valmid 
I.Turgenev „Bežini aas“ 
J.Rannap „Agu Sihvka annab 

I Lugemine  Eesmärgistatud 
lugemine, ositi lugemine. 
Küsimustele vastamine. 
 
 

Õpilane 
 1) loeb kirjandusteksti ladusalt ja  
mõtestatult; 
2) teab loetud teose autorit, sisu ja 
tegelasi; 
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aru“ 
M.Twain „ Prints ja kerjus“ 
Ch. Dickens „Oliver Twist“ 
J.Švarts  „Alasti kuningas“ 
M.Lermontovi luuletused 
                        „Mtsõri“ 
V. Brjussovi luuletused 
F.Tjutševi luuletused 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
II Teksti mõtestamine  ja  
analüüs .Teksti plaani 
koostamine. Teksti põhiteema 
ja idee määramine 
Põhiandmed autorite, 
kõnealuste teoste loomise ajastu 
ning neis kujutatud aja kohta. 
Kunstiteose teema ja idee. 
Süžee ja faabula. 
Kompositsioon, selle 
põhielemendid: ekspositsioon, 
tegevuse 
areng, kulminatsioon, 
lahendus, epiloog. 
Eepika, lüürika, draama. 
Kirjandusžanrid: jutustus, 
novell, valm, poeem. Näidend, 
tegelased, repliik. 
Looduskirjeldus, interjöör, 
portree. Kunstiline detail. 
 
Loominguline tegevus ja  
esinemine. 
Esinemisoskus: luuletus, 
katkendid proosa- ja 
draamateostest, omaloodud 
tekstid. Dialoog 
kuulajaskonnaga. 
 
 

3) tutvustab loetud teost ning 
kõneleb oma lugemismuljetest ja -
elamustest. 
4) jutustab loetud tekstist 
koostatud plaani järgi; 
5) jutustab loetud tekstist 
kokkuvõtlikult 
 
Õpilane: 
- avaldab loetud teose kohta 
arvamust, põhjendab seda 
näidetega tekstist ja igapäevaelust 
- koostab kirjandusteksti kohta 
sisukava, kasutades küsimusi, 
võiteid või märksõnu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane: 
1) kirjutab eri liiki 
omaloomingulisi töid, sealhulgas 
kirjeldavas ja jutustavas vormis, 
ning lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
2) esitab peast luuletuse, lühikese 
proosateksti või näidendi 
rolliteksti; 
3) esitab kaaslastele omaloodud 
teksti 

 
2.3. Vene keele ja kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
9. klassi lõpetaja:  
1) väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;  
2) analüüsib vastavalt õppesisule kõigi keeletasandite ühikuid, kasutab omandatud keeleteadmisi oma 
kõneoskuse arendamiseks;  
3) oskab analüüsida teksti sisu;  
4) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära;  
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5) loob tüübilt, stiililt ning žanrilt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste;  
6) on omandanud redigeerimiskogemuse ning oskab loodud tekstile hinnangut anda;  
7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;  
8) arvestab suhtluseesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab sobivaid 
keelevahendeid ning järgib kirjakeele norme;  
9) mõistab vene keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;  
10) hangib infot eri allikatest (sh elektroonilistest), kasutab erinevat tüüpi sõnastikke ja muid vajalikke 
teatmeteoseid. 
 
2.3.1. Vene keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 
Kuulamine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili;  
2) mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti teema ja põhilise mõtte;  
3) eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 
(intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid suulisi tekste;  
4) eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi ja olulisi seisukohti;  
5) täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi ülesandeid.  
Suuline kõne  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber;  
2) formuleerib probleemi, väljendab ja argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi;  
3) arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja põhjendab oma arvamust;  
4)  loob suulist  teksti  monoloogi  ja  dialoogi  vormis,  võttes  arvesse  olukorda ja  adressaadi  eripära ning 
kasutades sobivaid keelevahendeid;  
5) väljendab end suuliselt suhtlusolukorda arvestades, valdab kõnekultuuri;  
6) avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab tarbetekstidest saadud infot;  
7) esineb lühiettekandega kirjakeele norme järgides. 
Lugemine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) loeb ja analüüsib erinevaid tekste;  
2) eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist ja teisejärgulist infot;  
3) mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse kriitiliselt;  
4) loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti 
koostades;  
5) hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.  
Kirjutamine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 
keelevahendite rikkust ning järgides keelenorme;  
2) formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb järeldusi;  
3) kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi kirjandeid ja loovtöid;  
4) koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse loetelu; 5) 
hindab oma tekste koostades kriitiliselt samateemalisi internetis leiduvaid tekste;  
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6) kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud punktogrammidega 
lauseid;  
7) tunneb teksti redigeerimise aluseid. 
 
2.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
Vene keel 
Õppesisu Õpitulemused 
 Foneetika. Ortoeepia. 
 Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud.  
Morfoloogia. 
Tegusõna vormid. Kesksõna grammatilised 
tunnused. Oleviku ja mineviku kesksõnad. Aktiivi 
ja passiivi kesksõnad. Passiivi kesksõna täis- ja 
lühivormid. Kesksõnaühendid. Kesksõna 
süntaktilised 
funktsioonid. 
Kesksõna kõnes kasutamise normid. 
Gerundium (des-vorm). Gerundiumi 
grammatilised tunnused. Perfektiivne gerundium 
ja des-gerundium 
(imperfektiivne aspekt). Gerundiumiga 
sõnaühendid. Gerundiumi süntaktilised 
funktsioonid. Gerundiumi 
kõnes kasutamise normid. 
Süntaks. 
Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, 
rektsioon, külgnemine). 
Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, 
grammatilised, stilistilised). 
Aluse tekstifunktsioonid. 
Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise 
tekstifunktsioonid. 
Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, 
mitteühilduv; lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), 
määruse liigid. 
Ortograafia ja interpunktsioon. 
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikide sõnades. 
Sõnalõppude õigekiri eri 
sõnaliikide sõnades. 
н ja нн õigekiri eri sõnaliikide sõnades. 
не kokku- ja lahkukirjutamine kesksõnade ning 
gerundiumiga. 
Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise 
reeglid.  
Tekst. 
Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 
kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 

· jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 
·  formuleerib probleemi, väljendab ja 
argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 
·  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab 
ja põhjendab oma arvamust; 
·  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 
vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 
eripära ning 
· kasutades sobivaid keelevahendeid; 
·  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 
arvestades, valdab kõnekultuuri; 
·  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, 
selgitab tarbetekstidest saadud infot; 
·   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 
järgides.  
saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 
tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 
·  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 
teema ja põhilise mõtte; 
·  eristab vormilt (monoloog, dialoog, 
polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) 
ning žanrilt 
· (intervjuu, diskussioon, teadaanne) 
erinevaid suulisi tekste; 
·  eristab kuuldu põhjal peamist infot, 
probleemi ja olulisi seisukohti; 
·  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 
ülesandeid. 
· loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 
·  eristab lugedes fakti ja arvamust ning 
peamist ja teisejärgulist infot; 
·  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub 
infosse kriitiliselt; 
·  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, 
skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid 
oma teksti 
· koostades; 
·  hangib teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest.  
· loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, 
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avaldus, 
iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 
teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 
struktuur ja keel. 
Tekstid elektroonilises keskkonnas. 
 
 

arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 
keelevahendite rikkust ning järgides 
keelenorme; 
·  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 
oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 
järeldusi; 
·  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat 
laadi kirjandeid ja loovtöid; 
·  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 
uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 
loetelu; 
·  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 
samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 
·  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega 
· lauseid; 
·  tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

Kirjandus 
Teosed Õppesisu Tulemused 
I  Personaaž, tegelane. 
Autori, jutustaja ja kirjandusliku kangelase vahekord teoses. 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
Halastuse ja kaastunde probleem.  
Tunde ja kohuse konflikt.  
Isikliku kõlbelise valiku probleem.  
õlbelised ideaalid ja elutõde.  
Isiksuse kõlbeline väärikus. 
Sõbrad ja vaenlased.  
Enesetunnetuse esimesed kogemused.  
Alaealise suhted täiskasvanute ja eakaaslastega.  
Põlvkondade konflikt. 
Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  
Kultuuride mitmekesisus.  
Rahvuslikud ja regionaalsed kultuurid.  
Erinevate rahvaste kombed ja uskumused.  
Austav suhtumine teistesse kultuuridesse. 
Rahvuskultuuri eripära, tähendus selle kultuuri kandjatele.  
Eesti rahvuskultuuri traditsioonide, pärimuste ja kommete säilitamine ja arendamine.  
Lüüriline kangelane – poeedi „teisik” 
Kreutzwald „Kalevipoeg”, 
vene eepiline kangelaslaul 
Lev Tolstoi „Lapsepõlv”, 
M.Gorki  „Lapsepõlv“  
“Inimeste seas”; 
Friedebert Tuglas „Väike 
Illimar”, 

Lugemine ja ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu 
autorit, sisu, tegelasi, 
probleeme, sõnumit ning 
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Aleksandr Puškini luuletused, 
M.Lermontovi luuleteosed 
Fjodor Tjuttševi luuletused; 
Afanassi Feti luuletused; 
L.Koidula luuleteosed 
D.Vaarandi  
Luuleteos 

luulelugemine. 
Erinevad ümberjutustamise 
viisid: üksikasjalik, üldistav, 
fragmentaarne, varem kokku 
lepitud viisil. Isiklik 
suhtumine ümberjutustatavasse 
teksti. Oma arvamuse esitamine 
ja kaitsmine. 
Jutustamisel kahe vхi mitme 
žanrilt erineva teksti elementide 
sidumine. 
 
Teksti mõtestamine, analüüs ja 
interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 
Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
Kirjandusteose struktuur. Süžee 
ja kompositsioon, tegelaskonna 
struktuur, teksti stilistilised 
karakteristikud 
Proosateose kompositsioon. 
Kirjeldavad ja jutustavad 
elemendid, nende roll. 
Eri žanris teoste 
kunstispetsiifika. Lühijutt. 
Novell. Jutustus. Ajalooline 
romaan/jutustus. 
Proosaluuletus. 
Lüüriline miniatuur. 
 Personaaž, tegelane, prototüüp, 
teose põhikonflikt. 
Inimene kui peamine 
loomingulise mõtestamise 
objekt kirjanduses. 
Kirjandusteos kui autori 
looming, kirjaniku 
fantaasia produkt. 
Autori, jutustaja ja kirjandusliku 
kangelase vahekord teoses. 

võrdleb teost mхne teise 
teosega; 
- oskab loetut ümber jutustada 
eri konkreetsusastmes ja eri 
vaatepunktidest. 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid 
ja idee; 
2) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust; 
3) leiab teoste vхtmesьndmused 
ja põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise 
teose tegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise 
teoses kujutatud sьndmustesse 
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Eepilise teose kangelane, 
lüüriline kangelane, 
tegelane draamas. 
Autobiograafiline jutustus. 
Tegelase karakteristika: 
sotsiokultuuriline, 
psühholoogiline, väline. 
Tegelase ajalooline ja 
kultuuriline tingitus. 
Tegelase biograafia ja 
evolutsioon.  
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse esitamine, 
osalemine diskussioonides loetu 
üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sхnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
-kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi tцid, 
sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis, ning 
lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi 
-esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti 

II Inimene ja arengutee. Ajatud kõlbelised väärtused 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
Isiksus ja ajastu.  
Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  
Kangelane ajaloo ees. Isiksuse sotsiaalsed 
palged. Isamaalisus ja vabadusearmastus. Isiklikud ja grupiväärtused.  
„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  
Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  
Ajatud kõlbelised väärtused.  
Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad väärtused. 
Daniel Defoe „Robinson 
Crusoe”, 
N.Leskov „Metsloom” 
William Shakespeare’i „Romeo 
ja Julia”, 
 O.Henry  teosed 
S.Jesenini  luuletused 
K.Simonov luuleteosed 
A.Puškini luuletused 
E.Enno luuletused 
Oskar Luts „Kevade”, 
Anton Tšehhov „Kameeleon”, 
„Paks ja peenike”; 
A.Puškin “Väikesed 

Lugemine ja ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 
luulelugemine. 
 
 
 
Teksti mõtestamine, analüüs ja 
interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu 
autorit, sisu, tegelasi, 
probleeme, sõnumit ning 
võrdleb teost mхne teise 
teosega; 
- oskab loetut ümber jutustada 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid 
ja idee; 
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tragöödiad“ 
Jevgeni Švarts „Draakon”; 
I.Bunin „Lapti“ 
 

Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
Kirjandusteose struktuur. Süžee 
ja kompositsioon, tegelaskonna 
struktuur, teksti stilistilised 
karakteristikud. 
Personaaž, tegelane, prototüüp, 
teose põhikonflikt. 
Inimene kui peamine 
loomingulise mõtestamise 
objekt kirjanduses. 
Kirjandusteos kui autori 
looming, kirjaniku 
fantaasia produkt. 
Autori, jutustaja ja kirjandusliku 
kangelase vahekord teoses. 
Eepilise teose kangelane, 
lüüriline kangelane, 
tegelane draamas. 
Autobiograafiline jutustus. 
Tegelase karakteristika: 
sotsiokultuuriline, 
psühholoogiline, väline. 
Tegelase ajalooline ja 
kultuuriline tingitus. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse esitamine, 
osalemine diskussioonides loetu 
üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sõnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine 
 
 

2) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
pхhjendab oma arvamust; 
3) leiab teoste vхtmesьndmused 
ja põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise 
teose tegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise 
teoses kujutatud üьndmustesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
-kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi tцid, 
sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis, ning 
lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi 
-esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti 

III   Kangelane ajaloo ees. Isiksuse sotsiaalsed 
palged. 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
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Inimese kolbelised kohustused.  
Halastuse ja kaastunde probleem.  
Tunde ja kohuse konflikt.  
Isikliku kõlbelise valiku probleem.  
Kõlbelised ideaalid ja elutõde.  
Isiksuse klbeline väärikus.  
Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  
Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad 
ajaloolise järjepidevuse). 
M.Lermontov  "Laul tsaar Ivan 
Vassiljevitšist" 
V. Hugo « Hüljatud » 
 
 

Lugemine ja ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 
luulelugemine. 
 
 
 
Teksti mõtestamine, analüüs ja 
interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 
Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
 
 
 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse esitamine, 
osalemine diskussioonides loetu 
üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sõnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu 
autorit, sisu, tegelasi, 
probleeme, sõnumit ning 
võrdleb teost mхne teise 
teosega; 
- oskab loetut ümber jutustada 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid 
ja idee; 
2) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
pхhjendab oma arvamust; 
3) leiab teoste vхtmesьndmused 
ja põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise 
teose tegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise 
teoses kujutatud üьndmustesse 
 
Õpilane 
-kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi tцid, 
sealhulgas kirjeldavas ja 
jutustavas vormis, ning 
lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi 
-esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti 
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2.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
Vene keel 
Õppesisu Õpitulemused 
Foneetika. Ortoeepia. 
Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud. 
Süntaks. 
Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe 
pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete 
tüübid  
Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, 
lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis 
lauseliikmete hulka ei kuulu) 
Lauseliikmete (täiend, lisand, määrus, sihitis) 
kirjavahemärkidega eraldamine. 
Kaudkõne. Otse- ja kaudkõnega lausete 
sünonüümsus. Tsiteerimisviisid.  
Ortograafia ja interpunktsioon. 
Lauseliikmete kirjavahemärkidega eraldamise 
reeglid. Kirjavahemärgid lauseliikmetega 
grammatiliselt 
sidumata sõnade puhul. Võrdlustarindid. 
Tekst. 
Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 
kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 
avaldus, 
iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 
teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 
struktuur ja keel. 
Tekstid elektroonilises keskkonnas. 
 
 
 
 
 
 

• jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 
•  formuleerib probleemi, väljendab ja 
argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 
•  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab 
ja põhjendab oma arvamust; 
•  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 
vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 
eripära ning 
• kasutades sobivaid keelevahendeid; 
•  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 
arvestades, valdab kõnekultuuri; 
•  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab 
tarbetekstidest saadud infot; 
•   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 
järgides.   
• saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 
tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 
•  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 
teema ja põhilise mõtte; 
•  eristab vormilt (monoloog, dialoog, 
polüloog), kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) 
ning žanrilt 
• (intervjuu, diskussioon, teadaanne) 
erinevaid suulisi tekste; 
•  eristab kuuldu põhjal peamist infot, 
probleemi ja olulisi seisukohti; 
•  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 
ülesandeid. 
• loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 
•  eristab lugedes fakti ja arvamust ning 
peamist ja teisejärgulist infot; 
•  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub 
infosse kriitiliselt; 
•  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, 
skeeme ja tinglikke tähiseid ning kasutab neid 
oma teksti 
• koostades; 
•  hangib teavet erinevatest kirjalikest 
allikatest.  
•   loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi 
tekste, arvestades olukorda ja adressaati, 
kasutades 
• keelevahendite rikkust ning järgides 
keelenorme; 
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•  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 
oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 
järeldusi; 
•  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat 
laadi kirjandeid ja loovtöid; 
•  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 
uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 
loetelu; 
•  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 
samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 
•  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega 
sõnu ja kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega 
• lauseid; 
•  tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

Kirandus 
Teosed Õppesisu Tulemused 
I Ajastu – autor- tegelane- lugeja 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  
Kangelane ajaloo ees.  
Isiksuse sotsiaalsed palged.  
Isamaalisus ja vabadusearmastus.  
Isiklikud ja grupiväärtused.  
„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  
Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  
Ajatud kõlbelised väärtused. 
Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad ajaloolise 
järjepidevuse).  
Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel).  
Sallivus ja austus teise vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus 
Aleksandr Puškini luuletused 
M.Lermontovi luuletused 
Walter Scott „Ivanhoe” 
 A.Puškin „Kapteni tütar”, 
Eduard Bornhöhe „Tasuja”, 
Ivan Turgenev „Mumuu”, 
L.Tolstoi „Sõda ja rahu“ 
(katkend) 
A.Puškin „Belkini jutustused”; 
N.Gogol „Revident”,„Sinel” 
Fjodor Dostojevski „Valge ööd”; 
 

Lugemine ja ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 
luulelugemine. 
 
 
 
 
 
Teksti mõtestamine, analüüs ja 
interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu 
autorit, sisu, tegelasi, probleeme, 
sõnumit ning võrdleb teost mхne 
teise 
teosega; 
- oskab loetut ümber jutustada 
eri konkreetsusastmes ja eri 
vaatepunktidest. 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid 
ja idee; 
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Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
Kirjandusteose struktuur. Süžee 
ja kompositsioon, tegelaskonna 
struktuur, teksti stilistilised 
karakteristikud. 
Personaaž, tegelane, prototüüp, 
teose põhikonflikt. 
Inimene kui peamine 
loomingulise mõtestamise objekt 
kirjanduses. Kirjandusteos kui 
autori looming, kirjaniku 
fantaasia produkt. 
Põhikonflikti olemuse 
määramine (sotsiaalne, eetiline). 
Kunstiline ruum ja aeg 
poeetilises tekstis. Teose 
ajaloolis-kultuuriline kontekst. 
Tekst kui kunstiline tervik. 
Klassitsism. Romantism. 
Rahvusromantism. Romantiline 
kangelane. Realism kirjanduses. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse esitamine, 
osalemine diskussioonides loetu 
üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sõnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine 
 

2) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust; 
3) leiab teoste võtmesündmused 
ja põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise teose 
tegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise 
teoses kujutatud sьndmustesse; 
8) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust; 
9) leiab kirjandusteostest 
kõnekujundeid/troope (epiteet, 
võrdlus, metafoor, metonüümia, 
hüperbool, 
litootes) ning selgitab nende rolli 
kirjandustekstis; 
10) kasutab kõnekujundeid oma 
tekstides. 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
-kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi tцid, sealhulgas 
kirjeldavas ja jutustavas vormis, 
ning lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi 
-esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti; taotledes esituse 
ladusust, selgust ning 
tekstitäpsust; 

II  Inimese väline ja sisemine elu. 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
Üksindusprobleem.  
Taiskasvanuks saamine.  
Enesetunnetuse esimesed kogemused.  
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Alaealise suhted täiskasvanute ja eakaaslastega.  
Põlvkondade konflikt.  
Nn murdemomentide tähendus inimese isiksuse ja  iseloomu kujunemisel.  
Maailma tunnetamine kui katsumus.  
Inimese vastutus ümbritseva ees.  
Looming kui maailma umberkujundamise viis.  
Inimene ja loodus.  
Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi 
Byroni luuletused, 
Aleksandr Puškini luuletused, 
Mihhail Lermontovi luuletused; 
Fjodor Tjuttševi luuletused; 
Afanassi Feti luuletused; 
Ivan Turgenevi proosaluuletused 
J.Liiva  luuletused 
L.Tolstoi „Poisipõlv” 
Eduard Vilde „Nende poeg”, 
Jack Londoni „Valgekihv” 
N.Gogol „Portree“ 
 

Lugemine ja ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 
luulelugemine. 
 
 
 
 
Teksti mõtestamine, analüüs ja 
interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 
Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
Kirjandusteose struktuur. Süžee 
ja kompositsioon, tegelaskonna 
struktuur, teksti stilistilised 
karakteristikud. 
Personaaž, tegelane, prototüüp, 
teose põhikonflikt. 
Inimene kui peamine 
loomingulise mõtestamise objekt 
kirjanduses. Kirjandusteos kui 
autori looming, kirjaniku 
fantaasia produkt. 
Põhikonflikti olemuse 
määramine (sotsiaalne, eetiline). 
Kunstiline ruum ja aeg 
poeetilises tekstis. Teose 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu 
autorit, sisu, tegelasi, probleeme, 
sõnumit ning võrdleb teost mõne 
teise teosega; 
-  oskab loetut ümber jutustada 
eri konkreetsusastmes ja eri 
vaatepunktidest 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid 
ja idee; 
2) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust; 
3) leiab teoste võtmesündmused 
ja põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise 
teosetegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise 
teoses kujutatud sьndmustesse; 
8) arutleb klassikaaslastega 
loetud teose üle, avaldab ja 
põhjendab oma arvamust; 
9) leiab kirjandusteostest 
kõnekujundeid/troope (epiteet, 
võrdlus, metafoor, metonüümia, 
hüperbool, 
litootes) ning selgitab nende rolli 
kirjandustekstis; 
10) kasutab kõnekujundeid oma 
tekstides 
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ajaloolis-kultuuriline kontekst. 
Tekst kui kunstiline tervik. 
Klassitsism. Romantism. 
Rahvusromantism. Romantiline 
kangelane. Realism kirjanduses. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse esitamine, 
osalemine diskussioonides loetu 
üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sõnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine 
 

 
 
 
 
 
 
Õpilane 
-kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi tцid, sealhulgas 
kirjeldavas ja jutustavas vormis, 
ning lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
- kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi 
-esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti ; taotledes esituse 
ladusust, selgust ning 
tekstitäpsust; 

 
2.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 
Vene keel 
Õppesisu Õpitulemused 
Foneetika. Ortoeepia. 
 Sõnarõhu rasked juhud. Ortoeepiasõnastikud. 
Süntaks. 
Sõnaühend. Alistusseose liigid (ühildumine, 
rektsioon, külgnemine). 
Sõnade ühendamise normid (leksikaalsed, 
grammatilised, stilistilised). 
Aluse tekstifunktsioonid. 
Liitöeldis (nimi- ja tegusõnaline). Öeldise 
tekstifunktsioonid. 
Lause kõrvalliikmed: täiend (ühilduv, 
mitteühilduv; lisand), sihitis (otse- ja kaudsihitis), 
määruse liigid. 
Täis- ja väljajättelised laused. Kahe ja ühe 
pealiikmega laused. Ühe pealiikmega lausete 
tüübid  
Lihtlause laiendamine (samaliigilised lauseliikmed, 
lauselühendid, sõnad ja konstruktsioonid, mis 
lauseliikmete hulka ei kuulu) 
Lauseliikmete (täiend, lisand, määrus, sihitis) 
kirjavahemärkidega eraldamine. 
Kaudkõne. Otse- ja kaudkõnega lausete 
sünonüümsus. Tsiteerimisviisid. 
Tekst. 
Liitlause. Rindlaused, põimlaused, sidesõnata 

• jutustab lähteteksti kokkuvõtvalt ümber; 
•  formuleerib probleemi, väljendab ja 
argumenteerib oma arvamust, teeb järeldusi; 
•  arutleb mitmesugustel teemadel, väljendab ja 
põhjendab oma arvamust; 
•  loob suulist teksti monoloogi ja dialoogi 
vormis, võttes arvesse olukorda ja adressaadi 
eripära ning 
• kasutades sobivaid keelevahendeid; 
•  väljendab end suuliselt suhtlusolukorda 
arvestades, valdab kõnekultuuri; 
•  avab eri stiilis ja žanris tekstide sisu, selgitab 
tarbetekstidest saadud infot; 
•   esineb lühiettekandega kirjakeele norme 
järgides.   
• saab kuulates aru eri žanris tekstide sisust, 
tunnetab teksti keelelist omapära ja stiili; 
•  mõistab kuulatava teksti sisu, määrab teksti 
teema ja põhilise mõtte; 
•  eristab vormilt (monoloog, dialoog, polüloog), 
kõnetüübilt (puhtad ja segatüübid) ning žanrilt 
• (intervjuu, diskussioon, teadaanne) erinevaid 
suulisi tekste; 
•  eristab kuuldu põhjal peamist infot, probleemi 
ja olulisi seisukohti; 
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liitlaused. Ühetüübiliste ja erinevate seoseliikidega 
liitlaused. 
Mõttesiirded lausete ja tekstiosade vahel. Lausete 
grammatilised seosed. 
Tekstide liigid: arutlev, kirjeldav ja jutustav 
kirjand, referaat, uurimus, projekt, teadaanne, 
avaldus, 
iseloomustus, diskussioon, esinemine etteantud 
teemal. Loov- ja uurimistöö vormistamine: 
struktuur ja keel. 
Tekstid elektroonilises keskkonnas.  
Ortograafia ja interpunktsioon. 
Kirjavahemärgid liitlauses: rindlauses, põimlauses, 
sidesõnata lauses ning erinevate seoseliikidega 
liitlauses.  
 
 

•  täidab audioteksti põhjal erinevaid suulisi 
ülesandeid. 
• loeb ja analüüsib erinevaid tekste; 
•  eristab lugedes fakti ja arvamust ning peamist 
ja teisejärgulist infot; 
•  mõistab tarbetekstide otstarvet, suhtub infosse 
kriitiliselt; 
•  loeb keerukaid tabeleid, diagramme, skeeme ja 
tinglikke tähiseid ning kasutab neid oma teksti 
• koostades; 
•  hangib teavet erinevatest kirjalikest allikatest.  
•   loob ja vormistab korrektselt eri tüüpi tekste, 
arvestades olukorda ja adressaati, kasutades 
• keelevahendite rikkust ning järgides 
keelenorme; 
•  formuleerib probleemi kirjalikult, väljendab 
oma arvamust ja argumenteerib seda, teeb 
järeldusi; 
•  kirjutab arutlevat, kirjeldavat ja jutustavat laadi 
kirjandeid ja loovtöid; 
•  koostab lühiettekande, referaadi, projekti ja 
uurimuse, kasutades tsitaate, viiteid, kirjanduse 
loetelu; 
•  hindab oma tekste koostades kriitiliselt 
samateemalisi internetis leiduvaid tekste; 
•  kirjutab õigesti õpitud ortogrammidega sõnu ja 
kirjavahemärgistab õigesti õpitud 
punktogrammidega lauseid; 
•    tunneb teksti redigeerimise aluseid. 

Kirjandus   
Teosed Õppesisu Tulemused 
Ajastu – autor- tegelane- lugeja XX – XXI  sajand 
Teemad ja probleemid arutlemiseks: 
Inimese vastutus maailma ees, milles ta elab.  
Kangelane ajaloo ees.  
Isiksuse sotsiaalsed palged.  
Isamaalisus ja vabadusearmastus. 
Isiklikud ja grupiväärtused.  
„Oma” ja „võõra” kokkupõrge.  
Inimese võõrandumine tänapäeva maailmas.  
Ajatud kõlbelised väärtused. 
Ajalooline mälu (ajaloolised sündmused ja traditsioonid, mis kujundavad/moodustavad/loovad 
ajaloolise järjepidevuse).  
Suhted teiste rahvustega (kontaktid eesti ja vene rahva esindajate vahel).  
Sallivus ja austus teise vastu kui rahvusvaheliste kontaktide alus 
Keskkond ja jatkusuutlik areng.  
Inimene ja loodus.  
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Säästva ja austava suhtumise vajalikkus elus- ja eluta loodusesse.  
Looduslik tasakaal.  
Loodus kui üks inimelu kõrgemaid väärtusi 
Looming kui maailma umberkujundamise viis.  
Kunst ja armastus kui inimelu kõrgeimad väärtused.  
Lüüriline teos kui isikliku maailmapildi peegeldus. 
Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon.  
Teabe otsimise ja edastamise võimalused tänapäeval.  
Internet kui teabeallikas ja silmaringi laiendamise võimalus. 
Maksim Gorki „Vanaeit 
Izergil”, 
Aleksandr Bloki luuletused; 
Anna Ahmatova luuletused 
Valeri Brjussovi  luuletused 
Nikolai Gumiljovi luuletused 
Vladimir Majakovski 
luuletused; 
Vladimir Nabokov „Juhus”; 
Mihhail Šolohhov „Inimese 
saatus”; 
Aleksandr Solženitsõn „Küll on 
kahju”; 
Mihhail Bulgakov „Koera 
süda”, 
Aleksandr Kuprini „Junkur”; 
Leonid Andrejev „Noorsugu”; 
Aleksandr 
Vampilov„Kohtumine”, 
Mati Unt „Hüvasti, kollane 
kass”, 
Vassili Šukšin „Naljatilk”; 
vähemalt kolm 
uudisproosateost õpetaja 
valikul; 

Lugemine ja 
ümberjutustamine 
Erinevad lugemisviisid: aeglane 
lugemine, kommenteeriv 
lugemine. Proosatekstide ja 
lüroeepiliste tekstide 
kompositsiooni eri tasandite 
analüüs. Mõtestatud ilmekas 
luulelugemine. 
 
 
 
Teksti mõtestamine, analüüs 
ja interpretatsioon, kujundlik 
mõtlemine 
Teksti mõistmine ja 
tõlgendamine: võtmesõnade 
leidmine, tegelaste vaatepunkti 
väljaselgitamine, tekstis 
autoripositsiooni määramine. 
Arutlemine teoses püstitatud 
teemal: isikliku arvamuse 
väljendamine teksti sisu ja 
struktuuri kohta. 
Kirjandusteose struktuur. Süžee 
ja kompositsioon, tegelaskonna 
struktuur, teksti stilistilised 
karakteristikud. 
Personaaž, tegelane, prototüüp, 
teose põhikonflikt. 
Inimene kui peamine 
loomingulise mõtestamise 
objekt kirjanduses. 
Kirjandusteos kui autori 
looming, kirjaniku fantaasia 
produkt. 
Põhikonflikti olemuse 
määramine (sotsiaalne, 

Õpilane 
-loeb kirjandusteksti ladusalt ja 
mõtestatult ning väärtustab 
lugemist; 
-  tutvustab loetud raamatu autorit, 
sisu, tegelasi, probleeme, sõnumit 
ning võrdleb teost mхne teise 
teosega; 
- oskab loetut ümber jutustada eri 
konkreetsusastmes ja eri 
vaatepunktidest 
 
Õpilane 
1) määrab teose põhiprobleemid ja 
idee; 
2) arutleb klassikaaslastega loetud 
teose üle, avaldab ja põhjendab 
oma arvamust; 
3) leiab teoste võtmesündmused ja 
põhjuse-tagajärje seosed; 
4) iseloomustab teose tegelasi; 
5) toob välja erinevad tegelaste 
karakteriseerimise viisid; 
6) määrab autori suhtumise teose 
tegelastesse; 
7) määrab autori suhtumise teoses 
kujutatud sündmustesse; 
8) arutleb klassikaaslastega loetud 
teose üle, avaldab ja põhjendab 
oma arvamust; 
9) leiab kirjandusteostest 
kõnekujundeid/troope (epiteet, 
võrdlus, metafoor, metonüümia, 
hüperbool, 
litootes) ning selgitab nende rolli 
kirjandustekstis; 
10) kasutab kõnekujundeid oma 
tekstides. 
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eetiline). 
Kunstiline ruum ja aeg 
poeetilises tekstis. Teose 
ajaloolis-kultuuriline kontekst. 
Tekst kui kunstiline tervik. 
Tegelase karakteristika: 
sotsiokultuuriline, 
psühholoogiline, väline. 
Tegelase ajalooline ja 
kultuuriline tingitus. 
Tegelase biograafia ja 
evolutsioon. Tegelase süžeeliste 
funktsioonide määramine, 
tegelaste vastastikuste 
suhete analüüs. Tegelaskõne 
(monoloog ja dialoog). 
Erinevate teoste tegelaskujude 
võrdlus (ajalooliskultuuriline, 
autoripoeetika võrdlus). 
Tegelase karakteri loomise 
vahendid: portree, autori 
iseloomustus, kõneline 
iseloomustus, olukorra 
kirjeldus. Draamateose 
tegelaste kujutamise 
iseärasused. 
Kirjandussuunad ja -
rühmitused 20. sajandi alguse 
kirjanduses. Uusromantism, 
uusrealism. Luulekeele 
uuenemine. Sümbolism, 
akmeism, futurism vene 
kirjanduses. Luuletsükkel ja 
luuleraamat. Käsitletavate 
kirjandusteoste seostamine 
peamiste kirjandussuundadega. 
 
Loominguline tegevus ja 
esinemine 
Eri liiki iseseisvad esitlused: 
kirjandi või luuletuse 
esitamine, osalemine 
diskussioonides loetu üle, 
lugejapäeviku pidamine, 
sõnavõtuks või ettekandeks 
valmistumine. 
Eri žanris ning erineva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õpilane 
1) kirjutab eriliigilisi 
omaloomingulisi töid, sealhulgas 
kirjeldavas ja jutustavas vormis, 
ning lühiarvamusi 
loetud teose kohta; 
2) kirjutab kirjandusteose põhjal 
arutleva kirjandi, väljendades oma 
seisukohti ja põhjendades neid 
näidetega alustekstist või 
igapäevaelust ning pidades silmas 
teksti sisu arusaadavust, korrektset 
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suunitlusega tekstide loomine: 
essee, kirjand, kirjandusteoste 
alusel loodud lavastuse 
ja filmi retsensioon, kõrvutades 
originaalteksti lavaversiooni vхi 
ekraniseeringu omaga. 
Kirjandusteose teksti 
n-ö tõlkimine teise kunstiliigi 
keelde (eelkõige teatri- ja 
filmikeelde). 

vormistust ja õigekirjanõudeid; 
3) esitab peast luule-, proosa- või 
draamateksti, taotledes esituse 
ladusust, selgust ning 
tekstitäpsust; 
4) koostab intervjuu; 
5) koostab ja esitab kirjandusteost 
tutvustava ettekande. 
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3. EESTI KEELE JA KIRJANDUSE AINEKAVAD 
3.1. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused I kooliastmes 
3. klassi lõpetaja: 
· saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 
· kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 
(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 
· reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 
· on omandanud õppekava järgi esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 
· suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 
· kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 
· oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 
· saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 
· kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 
(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 
· reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 
· on omandanud õppekava järgi esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 
· suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 
· kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 
· oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 
 
3.1.1. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 
kirjeldamine; 
 
„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  
kodukoha  loodus;   
 
„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 
rahvakalendri tähtpäevad; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 
keel; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, 
 
„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 
mängude käsklused ja juhendid. 
 

Kuulamine. 
Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 
sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 
Reageerib pöördumistele adekvaatselt. 
Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 
vms. 
Lugemine. 
Tunneb õpitava keele tähemärke. 
Tunneb  tekstis  ära  tuttavad  nimed,  sõnad  (sh  
rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 
fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist 
võib toetada pildimaterjal. 
Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna korduvat lugemist. 
Rääkimine. 
Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 
samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 
piires. 
Kirjutamine. 
Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 
oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 

 
 
 
3.1.2 Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 
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Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 
kirjeldamine; 
 
„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  
kodukoha  loodus;  perekondlikud 
sündmused; 
 
„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 
rahvakalendri tähtpäevad; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 
keel; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, koolitee; 
 
„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 
mängude käsklused ja juhendid. 
 

Kuulamine. 
Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 
sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 
Reageerib pöördumistele adekvaatselt. 
Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid 
lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 
kohv). 
Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 
vms. 
Lugemine. 
Tunneb õpitava keele tähemärke. 
Tunneb  tekstis  ära  tuttavad  nimed,  sõnad  (sh  
rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 
fraase ja lauseid õpitud sõnavara 
ulatuses; arusaamist võib toetad pildimaterjal. 
Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna korduvat lugemist. 
Loeb lühikesi lihtsaid tekste. 
Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
Rääkimine. 
Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 
samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 
piires.  
Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja 
žestidele. 
Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 
Hääldusvead võivad põhjustad arusaamatusi. 
Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 
Kirjutamine. 
Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 
oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). 
Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 
Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 
Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget 
kirjavahemärki. 

 
3.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning 
kirjeldamine; 
„Kodu  ja  lähiümbrus“  –  kodukoht;  
kodukoha  loodus; kodused toimingud;  
perekondlikud sündmused; 

Kuulamine. 
Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud 
sõnad ja fraasid; arusaamist toetab pildimaterjal. 
Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, 
tööjuhised). Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid 
lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 
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„Eesti“ – suuremad linnad; aastaring; 
rahvakalendri tähtpäevad; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ –pealinnad, 
keel; naaberriigid; põhirahvused. 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, koolitee; 
 
„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 
mängude käsklused ja juhendid. 
 

kohv). 
Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava 
situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest. 
Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 
vms. 
Lugemine. 
Tunneb õpitava keele tähemärke. 
Tunneb  tekstis  ära  tuttavad  nimed,  sõnad  (sh  
rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, 
fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist 
võib toetada pildimaterjal. 
Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, 
postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab 
neist vajaliku faktiinfo. 
Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks 
võib vaja minna korduvat lugemist. 
Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 
 Rääkimine. 
Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada 
samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja lausemallide 
piires. 
Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja 
žestidele. 
Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 
Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires 
lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. 
Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 
Kirjutamine. 
Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, 
oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). 
Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 
Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 
Oskab täita lihtsat küsimustikku. Tunneb õpitud 
sõnavara õigekirja. Kasutab lause alguses suurtähte ja 
lause lõpus õiget kirjavahemärki. 

 
3.1.4. Õppevaldkondade õpitulemused I kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 
Rääkimine 
3. klassi lõpetaja: 
1) Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires. Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja žestidele. 
2) Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 
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3) Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. 
Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause.  
Kuulamine 
3. klassi lõpetaja: 
1) Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 
pildimaterjal.  
2) Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised).  
3) Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt 
hamburger, film, takso, kohv). 
4) Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 
dialoogidest. 
5)  Mõistab  selgelt  ja  aeglaselt  antud  juhiseid  ning  pöördumisi.  Vajab  kordamist,  osutamist,  
piltlikustamist vms. 
Lugemine 
3. klassi lõpetaja: 
1) Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2) Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus- vaheliselt kasutatavad) ja fraasid.  
3) Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal. 
4) Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 
5) Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
6) Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 
Kirjutamine 
3. klassi lõpetaja: 
1) Tunneb õpitava keele kirjatähti,  valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada 
(ärakiri). 
2) Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale).  
3) Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 
4) Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest.  
5) Oskab täita lihtsat küsimustikku.  
6) Tunneb õpitud sõnavara õigekirja.  
7) Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
 

 1. klass 2. klass 3. klass 
Rääkimine 
 

Rääkimine pildi alusel. 
Helide, häälte ja häälikute 
eristamine (asukoht ja 
järjekord sõnas), hääliku 
pikkuse eristamine. 
Hääldus-ja 
intonatsiooniharjutused, 
hääle tugevuse 
kohandamine vastavalt 
olukorrale. Sõnavara 
arendamine: 
sõnatähenduste 

Rääkimine pildi alusel. 
Helide, häälte ja häälikute 
eristamine (asukoht ja 
järjekord sõnas), hääliku 
pikkuse eristamine. 
Hääldus-ja 
intonatsiooniharjutused, 
hääle tugevuse 
kohandamine vastavalt 
olukorrale. Sõnavara 
arendamine: 
sõnatähenduste 

Rääkimine pildi alusel. 
Helide, häälte ja häälikute 
eristamine (asukoht ja 
järjekord sõnas), hääliku 
pikkuse eristamine. 
Hääldus-ja 
intonatsiooniharjutused, 
hääle tugevuse 
kohandamine vastavalt 
olukorrale. Sõnavara 
arendamine: 
sõnatähenduste 
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selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Tuttavate luuletuste ja 
laulude  peast esitamine. 
Suuliste viisakusväljendite 
kasutamine. 
 

selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Tuttavate luuletuste ja 
laulude  peast esitamine. 
Häälduse jälgimine teksti 
esitades. Sobivate 
kõnetuste (palumise, 
küsimise, keeldumise, 
vabandust palumise, 
tänamise) valik 
suhtlemisel. Suuliste 
viisakusväljendite 
kasutamine. Eri teemadel 
vestlemine sõnavara 
rikastamiseks. Isiku, looma 
kirjeldamine tugisõnade, 
skeemi ning tabeli abil. 
 

selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Tuttavate luuletuste ja 
laulude  peast esitamine. 
Häälduse jälgimine teksti 
esitades. Sobivate 
kõnetuste (palumise, 
küsimise, keeldumise, 
vabandust palumise, 
tänamise) valik 
suhtlemisel. Suuline 
selgitus, kõnetus- ja 
viisakusväljendid, 
teietamine, sinatamine.  
Suuliste viisakusväljendite 
kasutamine. 
Eri teemadel vestlemine 
sõnavara rikastamiseks. 
Sündmuse,  isiku, looma, 
eseme jm kirjeldamine 
tugisõnade, skeemi ning 
tabeli abil. Kuuldu ning 
nähtu kommenteerimine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria ja etteantud 
teema põhjal; ahel-
jutustamine. Mõtete 
väljendamine 
terviklausetena ja sobiva 
sõnastusega (sõnavalik, 
mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine 
ja esitamine ning neile 
vastamine. 

Kuulamine 
 

Teatud sõnale või fraasile 
reageerimine (nt 
käetõstmine, 
püstitõusmine, esemele või 
pildile osutamine). Laulu-, 
sõna-, laua- ja 
liikumismängude 
mängimine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine.  

Õpetaja ja kaaslase 
kuulamine ning suulise 
juhendi järgi toimimine. 
Laulu-, sõna-, laua- ja 
liikumismängude 
mängimine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Dialoogi 
jälgimine. 
 

Õpetaja ja kaaslase 
kuulamine ning suulise 
juhendi järgi toimimine. 
Laulu-, sõna-, laua- ja 
liikumismängude 
mängimine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Dialoogi 
jälgimine. 
 

Lugemine Häälega lugemine. Loetellu Tähtedest sõnade ja Teksti üldine vaatlus: teksti 
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 sobimatu sõna ära 
tundmine. Trükitähtede 
tundmaõppimine. 
Tähtedest sõnade ja 
sõnadest lausete lugemine. 
Silpidest sõnade 
moodustamine. Sõna, lause 
sisu mõistmine. 
Lugemistehnika 
arendamine õpetaja 
juhendite järgi (õige 
hääldus, ladusus, pausid, 
oma lugemisvea 
parandamine). Lausetes 
küsimuse, palve, käsu ja 
keelu ära tundmine. 
 

sõnadest lausete lugemine. 
Silpidest sõnade 
moodustamine. Kirjeldava 
teksti ning teabeteksti 
(õpilaspäeviku, kutse, 
õnnitluse) lugemine. Sõna, 
lause ning teksti sisu 
mõistmine. Loetu põhjal 
teemakohastele 
küsimustele vastamine. 
Kahekõne lugemine. 
Tekstiliikide eristamine: 
luuletus, jutustus. 
Lugemistehnika 
arendamine õpetaja 
juhendite järgi (õige 
hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo; oma 
lugemisvea parandamine). 
Lugemis-tehniliselt raskete 
sõnade ning sõnaühendite 
lugema õppimine. Tekstis 
küsimuse, palve, käsu ja 
keelu äratundmine. Õpiku 
sõnastiku kasutamine. 
 

paigutus, sisukord.  
Kirjeldava teksti ning 
teabeteksti (õpilaspäeviku, 
kutse, õnnitluse) lugemine. 
Sõna, lause ning teksti sisu 
mõistmine. Oma ja õpetaja 
käekirjalise teksti lugemine 
klassitahvlilt ja vihikust. 
Üksikute tingmärkide 
(õppekirjanduse 
tingmärgid, liiklusmärgid 
jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine 
õppekirjanduses. Teksti 
sisu ennustamine pealkirja, 
piltide ja üksiksõnade järgi. 
Loetava kohta kava, 
skeemi, kaardi koostamine. 
Loetu põhjal 
teemakohastele 
küsimustele vastamine. 
Tegelaste iseloomustamine. 
Vastandsõnade leidmine. 
Õpiku sõnastiku 
kasutamine. Riimuvate 
sõnade leidmine. Kahekõne 
lugemine, intonatsiooni ja 
tempo valik saatelause 
alusel ning partnereid 
arvestades. Tekstiliikide 
eristamine: muinasjutt, 
mõistatus, luuletus, 
jutustus, kiri.  

Kirjutamine 
 

Kirja eelharjutused 
Trükitähtede kirjutamine. 
Tahvlile ja vihikusse 
kirjutamine. Tähed ja 
tähestik, tähestiku 
järjekord. Sõnade ärakiri 
tahvlilt ja õpikust. 
 

Väikeste ja suurte 
kirjatähtede õppimine, 
õiged tähekujud ning 
seosed, ühtlane kirjarida. 
Tahvlile, vihikusse ja 
õpilaspäevikusse 
kirjutamine. Sõnade ja 
lausete ärakiri tahvlilt ja 
õpikust. Suur algustäht 
lause alguses, inimese- ja 
loomanimedes ning 
tuntumates kohanimedes. 
Töö vormistamine, puhtus, 
käekirja loetavus ning 

Ärakirja tegemine ning 
mudeli järgi kirjutamine. 
Oma kirjavea 
parandamine. Etteütlemise 
järgi sõnade ja lausete 
kirjutamine. Tarbeteksti 
kirjutamine näidise järgi: 
kutse, õnnitlus. 
Suur algustäht lause 
alguses, inimese- ja 
loomanimedes ning 
tuntumates kohanimedes. 
Väike algustäht 
õppeainete, kuude, 
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kuupäeva kirjutamine. 
Ainsus ja mitmus. Väit- 
(jutustav), küsi- ja 
hüüdlause. Lause 
lõpumärgid. Sõnavara. 
Lähedase ja 
vastandtähendusega sõna.  
 

nädalapäevade ja 
ilmakaarte nimetuses. 
Silbitamise ja poolitamise 
alused. Liitsõna. Nimi-, 
omadus- ja tegusõna. 
Ainsus ja mitmus. 
Sõnavormide 
moodustamine küsimuste 
alusel. Olevik ja minevik.  
Erandliku õigekirjaga ase- 
ja  küsisõnad  (ma,  sa,  ta,  
me,  te,  nad,  kes,  kas,  kus).  
Koma loetelus. Koma et, 
sest,  aga,  kuid,  siis,  kui  
puhul. Sidesõnad, mis ei 
nõua koma. Lähedase ja 
vastandtähendusega sõna. 
Sõna ja tema vormide 
õigekirja ning tähenduse 
omandamine ja 
täpsustamine.  
Jutu ülesehitus: alustus, 
sisu, lõpetus; jutule alguse 
ja lõpu kirjutamine. 
Sündmusest ja loomast 
kirjutamine.  

 
3.2. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 
· suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejatega igapäevastes suhtlusolukordades ning kasutab 
sobivaid õpitud keelendeid; 
· saab õpitud temaatika piires aru lihtsatest tekstidest; 
· mõistab olulist õpitud temaatika piires; 
· kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
· teadvustab eesti kultuuri ja teiste maade kultuuride erinevusi ning oskab neid arvestada; 
· kasutab eestikeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatuid, internetti) vajaliku info 
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes; 
· rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
· töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
· seab endale õpieesmärke ning oskab koostöös kaaslaste ja õpetajaga hinnata oma saavutusi. 
 
3.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste  ja  sõprade  tutvustamine  ning  
kirjeldamine; viisakusväljendid; 
 

Kuulamine. 
Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 
teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 
teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 
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„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  
kodukoha  loodus; kodused toimingud;  
perekondlikud sündmused; elu linnas 
ja maal; kodu kirjeldamine; lemmikloomad; 
töövahendid ning kohustused kodus;  
 
 
„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 
aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 
geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 
rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 
tähtpäevad;  
 
„Riigid  ja  nende  kultuur“  –  pealinnad,  
põhirahvused,  keel,  huvipakkuvad 
paigad;  
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, koolitee;  tee küsimine ja 
juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 
töökohad; 
 
„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, mängude 
käsklused ja juhendid; kooliväline tegevus; 
huvid; laagrid; lugemiseelistused; 
perepuhkus; aastaajad ja puhkus. 

aeglaselt ja selgelt. 
Vajab kordamist ja selget hääldust. 
Lugemine. 
Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt 
isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, juhised, 
kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab 
aru teksti mõttest. 
Lugemise tempo on aeglane. Tekstist arusaamiseks 
oskab kasutada koolisõnastikku. 
Rääkimine. 
Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 
toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 
käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 
ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada 
lühivestlust,  kuid  ei  suuda  seda  juhtida.  Kõne  on  
takerduv, esineb hääldusvigu. 
Kirjutamine. 
Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi. 
Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 
Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 
abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
 

 
3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste  ja  sõprade  tutvustamine  ning  
kirjeldamine; viisakusväljendid; 
 
„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  
kodukoha  loodus; kodused toimingud;  
perekondlikud sündmused; elu linnas 
ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud 
kohad; lemmikloomad; töövahendid ning 
kohustused kodus;  
 
„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 
aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 
geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 
rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 
tähtpäevad;  
 
„Riigid  ja  nend  kultuur“  –Euroopa  

Kuulamine. 
Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 
teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 
teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 
aeglaselt ja selgelt. 
Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 
Lugemine. 
Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt 
isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, juhised, 
kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab 
aru teksti mõttest. 
Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, 
ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja saab 
aru neis sisalduvast infost. Tekstist arusaamiseks oskab 
kasutada koolisõnastikku. 
Rääkimine. 
Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 
toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 
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riigid;  pealinnad,  põhirahvused,  keel,  
huvipakkuvad paigad, muuseumid;  
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, koolitee; avalikud asutused; 
turvaline liiklemine; tee küsimine ja 
juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 
töökohad; 
 
„Vaba aeg“ – lemmiktegevused, 
kooliväline tegevus; huvid; laagrid; 
lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad 
ja puhkus; spordialad ning sportlikud 
tegevused. 
 

käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 
ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada 
lühivestlust,  kuid  ei  suuda  seda  juhtida.  Kõne  on  
takerduv, esineb hääldusvigu. 
Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 
Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt 
õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 
Kirjutamine. 
Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi. 
Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 
Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 
abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma 
kogemustest ja ümbritsevast. 

 
3.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
„Mina ja teised“ – enese, pereliikmete, 
kaaslaste  ja  sõprade  tutvustamine  ning  
kirjeldamine; suhtlemine pereliikmete ja 
kaaslastega; viisakusväljendid; 
 
„Kodu ja lähiümbrus“ – kodukoht;  
kodukoha loodus; kodused toimingud;  
perekondlikud sündmused; elu linnas 
ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud 
kohad; lemmikloomad; töövahendid ning 
kohustused kodus; rõõmsad ja kurvad 
sündmused peres; 
 
„Kodukoht Eesti“ – suuremad linnad; 
aastaring; rahvakalendri tähtpäevad; Eesti 
geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja 
rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 
tähtpäevad; üldrahvalikud sündmused; 
 
„Riigid   ja   nende   kultuur“   –  Euroopa  
riigid;  pealinnad,  põhirahvused,  keel,  
kultuuritavad, huvipakkuvad paigad, 
muuseumid; eakohased aktuaalsed 
ühiskondlikud teemad; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis; 
koolipäev, koolitee; avalikud asutused; 

Kuulamine. 
Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, 
teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 
teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 
aeglaselt ja selgelt. 
Vajab kordamist ja selget hääldust. 
Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada olulist infot. 
Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust 
(nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 
Lugemine. 
Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, 
ajakavad, ohuhoiatused, isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid) tuttavatel teemadel 
ja saab aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord 
aimata sõnade tähendust konteksti toel. Tekstist 
arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 
Rääkimine. 
Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid 
toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 
käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 
ning lausemalle.  
Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb 
toime olmesfääris suhtlemisega. 
Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Suudab 
alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, 
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turvaline liiklemine; tee küsimine ja 
juhatamine; päeva plaanimine; ametid ja 
töökohad; 
 
„Vaba aeg“ - lemmiktegevused, 
kooliväline tegevus; huvid; laagrid; 
lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad 
ja puhkus; spordialad ning sportlikud 
tegevused. 
 

kuid võib vajada abi. 
Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt 
õigesti;  spontaanses  kõnes  on  vigu.  Kõne  on  
arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade 
otsimist. 
Kirjutamine. 
Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi. 
Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid. Oskab näidise järgi koostada lühikesi 
tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku. 
Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma 
kogemustest ja ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke 
kirju. Oskab kasutada sidesõnu ja, ning, aga, sest, et jt. 
Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe 
ortograafia, kirjavahemärgid). 

 
3.2.4. Õppevaldkondade õpitulemused II kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 
Rääkimine 
6. klassi lõpetaja: 
1) Oskab lühidalt  kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi.  
2) Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle.  
3) Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 
4) Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.  
5) Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. 
6) Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu.  
7) Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 
Kuulamine 
6. klassi lõpetaja: 
1) Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 
teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
2) Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. 
3) Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
4) Vajab sageli kuuldu täpsustamist, kordamist ja selget hääldust. 
Lugemine 
6. klassi lõpetaja: 
1) Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused, isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid) tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. 
2) Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 
3) Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 
Kirjutamine 
6. klassi lõpetaja: 
1) Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
2) Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid.  
3) Oskab kasutada sidesõnu ja, ning, aga, sest, et jt. 
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4) Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
5) Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast.  
6) Koostab lihtsaid isiklikke kirju.  
7) Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 
 

 4. klass 5. klass 6. klass 
Rääkimine 

 
Rääkimine pildi alusel. 
Ümberjutustus. Hääle 
tugevuse kohandamine 
vastavalt olukorrale. 
Sõnavara arendamine: 
sõnatähenduste 
selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Luuletuste ja laulude  peast 
esitamine. Häälduse 
jälgimine teksti esitades. 
Sobivate kõnetuste 
(palumise, küsimise, 
keeldumise, vabandust 
palumise, tänamise) valik 
suhtlemisel. Suuliste 
viisakusväljendite 
kasutamine. Eri teemadel 
vestlemine sõnavara 
rikastamiseks. Sündmuse,  
isiku, looma, eseme jm 
kirjeldamine tugisõnade, 
skeemi ning tabeli abil. 
Esitlus ja tutvustus. 
Kuuldu ning nähtu 
kommenteerimine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria ja etteantud 
teema põhjal; ahel-
jutustamine. Mõtete 
väljendamine 
terviklausetena ja sobiva 
sõnastusega (sõnavalik, 
mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine 
ja esitamine ning neile 
vastamine. Arvamuse 
avaldamine paaris- või 
rühmatöö ajal. Kaaslase 

Rääkimine pildi alusel. 
Ümberjutustus. Hääle 
tugevuse kohandamine 
vastavalt olukorrale. 
Sõnavara arendamine: 
sõnatähenduste 
selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Luuletuste ja laulude  peast 
esitamine. Häälduse 
jälgimine teksti esitades. 
Sobivate kõnetuste 
(palumise, küsimise, 
keeldumise, vabandust 
palumise, tänamise) valik 
suhtlemisel. Suuliste 
viisakusväljendite 
kasutamine. Eri teemadel 
vestlemine sõnavara 
rikastamiseks. Sündmuse,  
isiku, looma, eseme jm 
kirjeldamine tugisõnade, 
skeemi ning tabeli abil. 
Esitlus ja tutvustus. 
Kuuldu ning nähtu 
kommenteerimine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria ja etteantud 
teema põhjal; ahel-
jutustamine. Mõtete 
väljendamine 
terviklausetena ja sobiva 
sõnastusega (sõnavalik, 
mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine 
ja esitamine ning neile 
vastamine. Arvamuse 
avaldamine paaris- või 
rühmatöö ajal. Kaaslase 

Rääkimine pildi alusel. 
Ümberjutustus. Hääle 
tugevuse kohandamine 
vastavalt olukorrale. 
Sõnavara arendamine: 
sõnatähenduste 
selgitamine ja 
täpsustamine, aktiivse 
sõnavara laiendamine. 
Luuletuste ja laulude  peast 
esitamine. Häälduse 
jälgimine teksti esitades. 
Sobivate kõnetuste 
(palumise, küsimise, 
keeldumise, vabandust 
palumise, tänamise) valik 
suhtlemisel. Suuliste 
viisakusväljendite 
kasutamine. Eri teemadel 
vestlemine sõnavara 
rikastamiseks. Sündmuse,  
isiku, looma, eseme jm 
kirjeldamine tugisõnade, 
skeemi ning tabeli abil. 
Esitlus ja tutvustus. 
Kuuldu ning nähtu 
kommenteerimine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, 
läbielatu, loetu, pildi, 
pildiseeria ja etteantud 
teema põhjal; ahel-
jutustamine. Mõtete 
väljendamine 
terviklausetena ja sobiva 
sõnastusega (sõnavalik, 
mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine 
ja esitamine ning neile 
vastamine. Arvamuse 
avaldamine paaris- või 
rühmatöö ajal. Kaaslase 



  

136 
 

osaline täiendamine ja 
parandamine. 
Telefonivestlus: alustamine, 
lõpetamine. Oma 
elamustest ja juhtumustest 
jutustamine. Minavormis 
jutustamine. 

 

osaline täiendamine ja 
parandamine. 
Telefonivestlus: alustamine, 
lõpetamine. Oma 
elamustest ja juhtumustest 
jutustamine. Lühiettekande 
esitamine. Keelekasutus 
erinevates 
suhtlusolukordades: koolis, 
avalikus kohas. 

 

täiendamine ja 
parandamine. 
Telefonivestlus: alustamine, 
lõpetamine. Oma 
elamustest ja juhtumustest 
jutustamine. Lühiettekande 
esitamine. Keelekasutus 
erinevates 
suhtlusolukordades: koolis, 
avalikus kohas. Suuline 
arvamusavaldus ja vestlus 
etteantud teema piires, 
vastulausele reageerimine. 
Väite põhjendamine. 
Klassivestlus. Oma 
sõnadega kokkuvõtte 
tegemine.  

Kuulamine 
 

Õpetaja ja kaaslase 
kuulamine ning suulise 
juhendi järgi toimimine. 
Laulu-, sõna-, laua- ja 
liikumismängude 
mängimine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Eri liiki 
eakohaste tekstide 
kuulamine. Dialoogi 
jälgimine. Ülesande 
täitmine kuuldu põhjal. 

Eri liiki eakohaste tekstide 
kuulamine. Õpetaja ja 
kaaslase kuulamine ning 
suulise juhendi järgi 
toimimine. Laulu-, sõna-, 
laua- ja liikumismängude 
mängimine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Dialoogi 
jälgimine. Ülesande 
täitmine kuuldu põhjal. 

 

Õpetaja ja kaaslase 
eesmärgistatud kuulamine 
ning suulise juhendi järgi 
toimimine. Laulu-, sõna-, 
laua- ja liikumismängude 
mängimine. Eri liiki 
eakohaste tekstide 
kuulamine. Kuuldu põhjal 
tegutsemine. Õpetaja ja 
kaaslase ettelugemise 
kuulamine. Dialoogi 
jälgimine.  

Lugemine 
 

Teksti üldine vaatlus: teksti 
paigutus, sisukord.  Eri liiki 
eakohaste tekstide 
lugemine. Adapteeritud 
eakohaste tekstide iseseisev 
lugemine. Sõna, lause ning 
teksti sisu mõistmine. Oma 
ja õpetaja käekirjalise teksti 
lugemine klassitahvlilt ja 
vihikust.  
Üksikute tingmärkide 
(õppekirjanduse 
tingmärgid, liiklusmärgid 
jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine 
õppekirjanduses. Teksti 
sisu ennustamine pealkirja, 
piltide ja üksiksõnade järgi. 

Teksti üldine vaatlus: teksti 
paigutus, sisukord.  Eri liiki 
eakohaste tekstide 
lugemine. Adapteeritud 
eakohaste tekstide iseseisev 
lugemine. Sõna, lause ning 
teksti sisu mõistmine. Oma 
ja õpetaja käekirjalise teksti 
lugemine klassitahvlilt ja 
vihikust. Tööjuhendi 
lugemine. 
Üksikute tingmärkide 
(õppekirjanduse 
tingmärgid, liiklusmärgid 
jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine 
õppekirjanduses. Teksti 
sisu ennustamine pealkirja, 

Teksti üldine vaatlus: teksti 
paigutus, sisukord.  Eri liiki 
eakohaste tekstide 
lugemine. Adapteeritud 
eakohaste tekstide iseseisev 
lugemine. Sõna, lause ning 
teksti sisu mõistmine. Oma 
ja õpetaja käekirjalise teksti 
lugemine klassitahvlilt ja 
vihikust. Tööjuhendi 
lugemine. Tarbe-ja 
õppetekstide mõtestatud 
lugemine(reegel, juhend, 
tabel, skeem, kaart). 
Trükised (raamat, ajaleht, 
ajakiri), nendes 
orienteerumine ning 
vajaliku teabe leidmine.  
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Loetava kohta kava, 
skeemi, kaardi koostamine. 
Loetu põhjal 
teemakohastele 
küsimustele vastamine. 
Tegelaste iseloomustamine. 
Vastandsõnade leidmine. 
Õpiku sõnastiku 
kasutamine. Riimuvate 
sõnade leidmine. Kahekõne 
lugemine, intonatsiooni ja 
tempo valik saatelause 
alusel ning partnereid 
arvestades. Tekstiliikide 
eristamine: muinasjutt, 
mõistatus, luuletus, 
jutustus, kiri.  

 

piltide ja üksiksõnade järgi. 
Loetava kohta kava, 
skeemi, kaardi koostamine. 
Loetu põhjal 
teemakohastele 
küsimustele vastamine. 
Tegelaste iseloomustamine. 
Vastandsõnade leidmine. 
Õpiku sõnastiku 
kasutamine. Riimuvate 
sõnade leidmine. Kahekõne 
lugemine, intonatsiooni ja 
tempo valik saatelause 
alusel ning partnereid 
arvestades. Tekstiliikide 
eristamine: muinasjutt, 
mõistatus, luuletus, 
jutustus, kiri.  

 

Üksikute tingmärkide 
(õppekirjanduse 
tingmärgid, liiklusmärgid 
jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine 
õppekirjanduses. Teksti 
sisu ennustamine pealkirja, 
piltide ja üksiksõnade järgi. 
Loetava kohta kava, 
skeemi, kaardi koostamine. 
Loetu põhjal 
teemakohastele 
küsimustele vastamine. 
Tegelaste iseloomustamine. 
Vastandsõnade leidmine. 
Õpiku sõnastiku 
kasutamine. Luuletuste 
mõtestatud lugemine 
(meeleolu, laad). Riimuvate 
sõnade leidmine. Kahekõne 
lugemine, intonatsiooni ja 
tempo valik saatelause 
alusel ning partnereid 
arvestades. Tekstiliikide 
eristamine: muinasjutt, 
mõistatus, luuletus, 
jutustus, kiri.  

Kirjutamine 
 

Ärakirja tegemine ning 
mudeli järgi kirjutamine. 
Järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, laused 
tekstiks). Oma kirjavea 
parandamine. Etteütlemise 
järgi sõnade ja lausete 
kirjutamine. Tarbeteksti 
kirjutamine näidise järgi: 
kutse, õnnitlus. 
Mõttekaardi koostamine. 
Suur algustäht lause 
alguses, inimese- ja 
loomanimedes ning 
tuntumates kohanimedes. 
Väike algustäht 
õppeainete, kuude, 
nädalapäevade ja 
ilmakaarte nimetuses. 
Liitsõna. Nimi-, omadus- ja 

Mudeli järgi lausete 
koostamine ja kirjutamine. 
Järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, laused 
tekstiks). Oma vigade 
leidmine ja parandamine. 
Etteütlemise järgi sõnade ja 
lausete kirjutamine. 
Tarbeteksti kirjutamine 
näidise järgi: kutse, 
õnnitlus. 
Suur algustäht lause 
alguses, inimese- ja 
loomanimedes ning 
tuntumates kohanimedes. 
Väike algustäht 
õppeainete, kuude, 
nädalapäevade ja 
ilmakaarte nimetuses. 
Liitsõna. Nimi-, omadus-, 

Mudelkirjutamine 
(sõnumid, postkaardis, 
kirjad, teated). 
Järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, laused 
tekstiks). Oma vigade 
leidmine ja parandamine. 
Eri liiki etteütlused. 
Mõttekaardi koostamine. 
Kirja kirjutamine ja 
ümbriku vormistamine. 
Teksti loomine pildi põhjal. 
Suur algustäht lause 
alguses, inimese- ja 
loomanimedes ning 
tuntumates kohanimedes. 
Väike algustäht 
õppeainete, kuude, 
nädalapäevade ja 
ilmakaarte nimetuses. 
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tegusõna. Ainsus ja 
mitmus. Sõnavormide 
moodustamine küsimuste 
alusel. Olevik ja minevik.  
Erandliku õigekirjaga ase- 
ja küsisõnad (ma, sa, ta, 
me, te, nad, kes, kas, kus jt). 
Koma loetelus. Koma et, 
sest, aga, kuid, siis, kui 
puhul. Sidesõnad, mis ei 
nõua koma. Lähedase ja 
vastandtähendusega sõna. 
Sõna  ja  tema  vormide  
õigekirja ning tähenduse 
omandamine ja 
täpsustamine. 
Sünonüümide ja 
antonüümide leidmine. 
Jutu ülesehitus: alustus, 
sisu, lõpetus; jutule alguse 
ja lõpu kirjutamine. 
Sündmusest ja loomast 
kirjutamine. Ümbriku 
vormistamine. 

 

arv-  ja tegusõna. Ainsus ja 
mitmus. Sõnavormide 
moodustamine küsimuste 
alusel. Tegusõna ajad: 
olevik ja lihtminevik. 
Jaatava ja eitava kõne 
kasutamine. Tegusõna 
oleviku- ja minevikuvormi 
kasutamine tekstis.  Koma 
loetelus. Koma et, sest, aga, 
kuid, siis, kui puhul. 
Lähedase ja 
vastandtähendusega sõna 
leidmine. Sõna ja tema 
vormide õigekirja ning 
tähenduse omandamine ja 
täpsustamine. Arvsõnade 
õigekiri. Põhi- ja 
järgarvsõnade kirjutamine 
sõnade ja numbritega. Jutu 
ülesehitus: alustus, sisu, 
lõpetus; jutule alguse ja 
lõpu kirjutamine. 
Sündmusest ja loomast 
kirjutamine. Eri liiki 
etteütlused. Kava ja 
mõttekaardi koostamine. 
Ümbriku vormistamine. 
Eseme, olendi ja inimese 
kirjeldamine. 

 

Liitsõnade kirjutamine. 
Nimi-, omadus- ja 
tegusõna. Ainsus ja 
mitmus. Sõnavormide 
moodustamine küsimuste 
alusel. Tegusõna ajad: 
olevik ja lihtminevik. 
Jaatava ja eitava kõne 
kasutamine. Tegusõna 
oleviku- ja minevikuvormi 
kasutamine tekstis. Koma 
loetelus. Koma et, sest, aga, 
kuid, siis, kui puhul. 
Sidesõnad, mis ei nõua 
koma. Lähedase ja 
vastandtähendusega sõna. 
Arvsõnade õigekiri. Põhi- 
ja järgarvsõnade 
kirjutamine sõnade ja 
numbritega. Sõna ja tema 
vormide õigekirja ning 
tähenduse omandamine ja 
täpsustamine.  Jutu 
ülesehitus: alustus, sisu, 
lõpetus; jutule alguse ja 
lõpu kirjutamine. 
Sündmusest ja loomast 
kirjutamine. Eseme, olendi 
ja inimese kirjeldamine. 
Sünonüümide ja 
antonüümide leidmine. 
Kirjeldamine: sõnavalik, 
oluliste ja iseloomulike 
tunnuste esitamine. 
Kirjelduse ülesehitus: 
üldmulje, detailid, 
hinnang. Õigekirja 
kontrollimine 
sõnaraamatutest. 
Lühiettekanne, esitlus 
internetist. 

 
3.3. Eesti keele ja kirjanduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 
Põhikooli lõpetaja: 
1) suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli; 
2) mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal; 
3) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma 
seisukohti ning plaane; 
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4) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
5) on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast kirjandust, vaatab 
filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 
õpistrateegiaid. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 
inimestevahelised suhted; virtuaalne 
suhtlemine; 
 
„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 
lähiümbruse korrashoid; käitumine 
koduümbruses ja looduses, 
keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 
peretraditsioonid; 
 
„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 
haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 
vaatamisväärsused; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ – 
maailmajaod, maailma riigid, nende 
looduslik ja kultuuriline eripära, 
looduskaunid kohad, loodusnähtused; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 
tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 
arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 
huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 
 
„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 
reisimise viisid; reisid teistesse 
maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

Kuulamine - B1.1 
Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on 
tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. 
Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on 
tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab heliteksti. 
Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja 
tuttav. 
Lugemine – B1.1 
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, 
kasutusjuhendid). 
Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida 
sündmuste arengut. Suudab leida vajalikku infot 
teatmeteostest ja internetist. 
Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
Rääkimine – B1.1 
Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma 
kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt põhjendada oma 
seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama 
arvamust, kui kõneaine on tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja 
lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus on 
selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige 
intonatsioon. 
Kirjutamine – B1.1 
Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi 
tekste, milles väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt 
isiklik kiri, e-kiri, blogi). 
Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). 
Suhtleb online- vestluses (nt MSN). 
Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid 
(sidesõnad, asesõnaline kordus). 
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3.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 
inimestevahelised suhted; virtuaalne 
suhtlemine; 
 
„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 
lähiümbruse korrashoid; käitumine 
koduümbruses ja looduses, 
keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 
peretraditsioonid; 
 
„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 
haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 
vaatamisväärsused; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ – 
maailmajaod, maailma riigid, nende 
looduslik ja kultuuriline eripära, 
looduskaunid kohad, loodusnähtused; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 
tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 
arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 
huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 
 
„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 
reisimise viisid; reisid teistesse 
maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

Kuulamine - B1.2 
Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka 
üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel (nt uudistes, 
spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) 
ning kõne on selge ja üldkeelne. 
Lugemine B1.2 
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste 
erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, 
mugandatud ilukirjandustekstid). 
Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 
Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid 
lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine).  
Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda 
selgusetuks. 
Rääkimine B1.2 
Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning 
kirjeldada oma muljeid. Tuleb enamasti toime vähem 
tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab põhisõnavara ja 
sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 
lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. 
Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. 
Hääldus on selge, intonatsioonija rõhuvead ei häiri suhtlust. 
Kirjutamine B1.2  
Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte 
(nt lühiülevaade sündmustest, isikutest). 
Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 
Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja 
sündmusi. 
Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava 
lühikirjandi. 
Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi 
ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 

 
3.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 

„Mina ja teised“ – võimed; 
inimestevahelised suhted; virtuaalne 
suhtlemine; 
 
„Kodu ja lähiümbrus“ – kodu ja 
lähiümbruse korrashoid; käitumine 
koduümbruses ja looduses, 
keskkonnasäästlikkus, turvalisus; 
peretraditsioonid; 
 

Kuulamine - B2.1 
Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest 
konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on 
üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. 
Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 
Lugemine B2.1 
Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, 
ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad 
faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib 



  

141 
 

„Eesti“ – Eesti geograafiline kaart; 
haldusjaotus; looduskaitse; Eesti 
vaatamisväärsused; 
 
„Riigid ja nende kultuur“ – 
maailmajaod, maailma riigid, nende 
looduslik ja kultuuriline eripära, 
looduskaunid kohad, loodusnähtused; 
 
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – 
tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; 
arstiabi; edasiõppimine; õpilasvahetus; 
huvirühmad koolis; meedia ja reklaam; 
 
„Vaba aeg“ – ettevalmistus reisiks ja 
reisimise viisid; reisid teistesse 
maadesse; vaba aja veetmise viisid. 

olla idioomide mõistmisega. 
Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
Rääkimine B2.1 
Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel 
teemadel. Oskab põhjendada jakaitsta oma seisukohti. Oskab 
osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. 
Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab 
keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 
Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; 
sõna- ja vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega 
suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 
Kirjutamine B2.1  
Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel 
teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, 
mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja ametliku 
kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida 
(nt sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui 
teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu mõistmist. 

 
3.3.4. Õppevaldkondade õpitulemused III kooliastmel ning õppesisu ja -tegevused klassiti 
Rääkimine 
9. klassi lõpetaja: 
1) Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid.  
2) Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades.  
3) Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate lausestruktuuride 
kasutamisel tuleb ette vigu. 
4) Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. Hääldus on selge, intonatsioonija rõhuvead ei 
häiri suhtlust. 
5) Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma 
seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. 
6) Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib 
esineda  vigu.  Kõne  tempo  on  ka  pikemate  kõnelõikude  puhul  üsna  ühtlane;  sõna-  ja  vormivalikuga  
seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. Intonatsioon on enamasti loomulik. 
Kuulamine 
9. klassi lõpetaja: 
1) Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel 
(nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 
2) Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel 
teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. 
3) Saab aru loomuliku tempoga kõnest. 
Lugemine 
9. klassi lõpetaja: 
1) Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selgearutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele 
mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). 
2) Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 
3)  Kogub  teemakohast  infot  mitmest  tekstist.  Kasutab  erinevaid  lugemisstrateegiaid  (nt  üldlugemine,  
valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 
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4) Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), 
mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
5) Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide mõistmisega. 
6) Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
Kirjutamine 
9. klassi lõpetaja: 
1) Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 
isikutest). 
2) Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 
3) Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi. 
4) Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi. Oma mõtete või arvamuste 
esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 
5) Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
6) Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke.  
7) Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga.  
8) Eristab isikliku ja ametliku kirja stiili. Oskab korduste vältimiseks väljendust varieerida (nt 
sünonüümid). Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras, kuid need ei sega kirjutatu 
mõistmist. 
 

 7. klass 8. klass 9. klass 
Rääkimine 

 
Rolli- ja suhtlusmängud. 
Dialoogid. 
Ümberjutustused. Suulised 
ettekanded (nt 
projektitööde, referaatide, 
iseseisva lugemise 
kokkuvõtted). Kirjaliku ja 
suulise teksti sisu 
edastamine. 
Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. 
Suhtlemine rühmas. 
Arvamuse avaldamine ja 
põhjendamine. Erinevates 
suhtlusolukordades 
osalemine.  

 

Rolli- ja suhtlusmängud. 
Dialoogid. 
Ümberjutustused. Suulised 
ettekanded (nt 
projektitööde, referaatide, 
iseseisva lugemise 
kokkuvõtted). Pildi ja 
kogetu kirjeldamine, 
arvamuse esitamine. 
Kirjaliku ja suulise teksti 
sisu edastamine. 
Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. 
Suhtlemine rühmas, sõna 
saamine, kõnejärje 
hoidmine. Arvamuse 
avaldamine ja 
põhjendamine. Erinevates 
suhtlusolukordades 
osalemine. 

 

Rolli- ja suhtlusmängud. 
Dialoogid. 
Ümberjutustused. Suulised 
ettekanded (nt 
projektitööde, referaatide, 
iseseisva lugemise 
kokkuvõtted). Pildi ja 
kogetu kirjeldamine, 
arvamuse esitamine. 
Kirjaliku ja suulise teksti 
sisu edastamine. 
Tekstilähedane jutustamine 
märksõnade toel. 
Suhtlemine rühmas, sõna 
saamine, kõnejärje 
hoidmine. Arvamuse 
avaldamine ja 
põhjendamine. Erinevates 
suhtlusolukordades 
osalemine. Suhtlusolukorra 
ja -partneri arvestamine. 
Diskussioon. Vestlus, 
infovahetus, küsitleja 
vastaja roll, teabe küsimine. 
Kaaslase öeldu/tehtu 
täiendamine ja 
parandamine.  
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Kuulamine 
 

Eri liiki eakohaste tekstide 
kuulamine. Ülesande 
täitmine kuuldu põhjal (nt 
küsimustele vastamine, 
tabeli täitmine, lünga 
täitmine, joonise 
täiendamine jm). Kõne 
kuulamine ning märkmete 
tegemine. Kõnest olulisema 
teabe ja probleemide 
leidmine. Kõne põhjal 
küsimuste esitamine. 
Kuulatud teabe-, tarbe- ja 
meediatekstis detailide ja 
faktide eristamine. Eri liiki 
etteütlused. 

 

Eri liiki eakohaste tekstide 
kuulamine. Ülesande 
täitmine kuuldu põhjal (nt 
küsimustele vastamine, 
tabeli täitmine, lünga 
täitmine, joonise 
täiendamine jm). Kõne 
kuulamine ning märkmete 
tegemine. Kõnest olulisema 
teabe ja probleemide 
leidmine. Kõne põhjal 
küsimuste esitamine. 
Kuulatud teabe-, tarbe- ja 
meediatekstis detailide ja 
faktide eristamine. 
Arutlemine kuuldu põhjal. 
Eri liiki etteütlused. 

Eri liiki eakohaste tekstide 
kuulamine. Ülesande 
täitmine kuuldu põhjal (nt 
küsimustele vastamine, 
tabeli täitmine, lünga 
täitmine, joonise 
täiendamine jm). Kõne 
kuulamine ning märkmete 
tegemine. Kõnest olulisema 
teabe ja probleemide 
leidmine. Kõne põhjal 
küsimuste esitamine. 
Kuulatud teabe-, tarbe- ja 
meediatekstis detailide ja 
faktide eristamine. 
Arutlemine kuuldu põhjal. 
Eri liiki etteütlused. 

Lugemine 
 

Eri liiki eakohaste tekstide 
lugemine. Lugemise 
iseseisev eesmärgistamine. 
Kiire ja aeglane lugemine, 
ülelibisev ja süvenenud 
lugemine. 
Ülesande täitmine loetu 
põhjal (nt küsimustele 
vastamine, tabeli täitmine, 
joonise täiendamine jm), 
järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, 
laused/lõigud tekstiks). 
Adapteeritud eakohaste 
tekstide iseseisev lugemine. 
Teksti kesksete mõtete 
leidmine. Olulise teabe 
ebaolilisest eristamine. 
Muutevormide ja 
sõnadevaheliste seoste 
eristamine. Loetu põhjal 
järelduste tegemine. 
Kodulugemine, vajalike 
ülesannete täitmine. Info 
otsimine eestikeelsetest 
teatmeallikatest (nt 
käsiraamatud, 
meediaväljaanded, 
internet). Tundmatute 
sõnade tähenduse otsimine 

Eri liiki eakohaste tekstide 
lugemine. Lugemise 
iseseisev eesmärgistamine. 
Kiire ja aeglane lugemine, 
ülelibisev ja süvenenud 
lugemine. Valjusti 
lugemisel hääldusnõuete 
jälgimine. Erinevate 
lugemistehnikate 
valdamine. 
Ülesande täitmine loetu 
põhjal (nt küsimustele 
vastamine, tabeli täitmine, 
joonise täiendamine jm), 
järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, 
laused/lõigud tekstiks). 
Teabe teatest, juhisest, 
kuulutusest, sildilt, viidalt 
leidmine. 
Adapteeritud eakohaste 
tekstide iseseisev lugemine. 
Teksti kesksete mõtete 
leidmine. Olulise teabe 
ebaolilisest eristamine. 
Muutevormide ja 
sõnadevaheliste seoste 
eristamine. Loetu põhjal 
järelduste tegemine. 
Kodulugemine, vajalike 

Eri liiki eakohaste tekstide 
lugemine. Lugemise 
iseseisev eesmärgistamine. 
Kiire ja aeglane lugemine, 
ülelibisev ja süvenenud 
lugemine. Valjusti 
lugemisel hääldusnõuete 
jälgimine. Erinevate 
lugemistehnikate 
valdamine. 
Ülesande täitmine loetu 
põhjal (nt küsimustele 
vastamine, tabeli täitmine, 
joonise täiendamine jm), 
järjestusülesanded (nt 
sõnad lauseks, 
laused/lõigud tekstiks). 
Teabe teatest, juhisest, 
kuulutusest, sildilt, viidalt 
leidmine. 
Adapteeritud eakohaste 
tekstide iseseisev lugemine. 
Teksti kesksete mõtete 
leidmine. Olulise teabe 
ebaolilisest eristamine. 
Muutevormide ja 
sõnadevaheliste seoste 
eristamine. Loetu põhjal 
järelduste tegemine. 
Kodulugemine, vajalike 
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sõnaraamatust või teistest 
teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine.  

 

ülesannete täitmine. Info 
otsimine eestikeelsetest 
teatmeallikatest (nt 
käsiraamatud, 
meediaväljaanded, 
internet). Tundmatute 
sõnade tähenduse otsimine 
sõnaraamatust või teistest 
teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine.  

 

ülesannete täitmine. Info 
otsimine eestikeelsetest 
teatmeallikatest (nt 
käsiraamatud, 
meediaväljaanded, 
internet). Tundmatute 
sõnade tähenduse otsimine 
sõnaraamatust või teistest 
teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine.  
Oma lugemise analüüs ja 
lugemisoskuse hindamine.  

Kirjutamine 
 

Mudelkirjutamine (nt 
sõnumid, õnnitlus-, 
tervitus-, tänukaardid, 
lühikesed kirjad). 
Eakohased projektitööd, 
loovtööd (nt luuletused, 
lühikirjand, isiklikud 
kirjad, küllakutsed, 
teadaanded, teated, 
kuulutused, 
lühiülevaated). Kaardi ja 
teate kirjutamine. 
Lühireferaadid, 
(kirjeldavad, jutustavad) 
lühiesseed, lihtne tarbekiri 
ja lihtne uurimistöö.  

 

Mudelkirjutamine (nt 
sõnumid, õnnitlus-, 
tervitus-, tänukaardid, 
lühikesed kirjad). 
Eakohased projektitööd, 
loovtööd (nt luuletused, 
lühikirjand, isiklikud 
kirjad, küllakutsed, 
teadaanded, teated, 
kuulutused, 
lühiülevaated). Kaardi ja 
teate kirjutamine. 
Lühireferaadid, 
(kirjeldavad, jutustavad) 
lühiesseed, lihtne tarbekiri 
ja lihtne uurimistöö. 
Jutukese kirjutamine 
etteantud teemal 
sisupunktidest lähtuvalt.  

Mudelkirjutamine (nt 
sõnumid, õnnitlus-, 
tervitus-, tänukaardid, 
lühikesed kirjad). 
Eakohased projektitööd, 
loovtööd (nt luuletused, 
lühikirjand, isiklikud 
kirjad, küllakutsed, 
teadaanded, teated, 
kuulutused, 
lühiülevaated). Kaardi ja 
teate kirjutamine. 
Lühireferaadid, 
(kirjeldavad, jutustavad) 
lühiesseed, lihtne tarbekiri 
ja lihtne uurimistöö. 
Jutukese kirjutamine 
etteantud teemal 
sisupunktidest lähtuvalt.  
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AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" GÜMNAASIUMIS 

 
1. AINEVALDKOND „KEEL JA KIRJANDUS" 
1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes 
keele- ja kirjanduspädevus, mis tähendab suutlikkust mõista keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja 
eneseidentiteedi alust ja kunstiliiki ning mõista ja hinnata rahvuslikku ning maailma kultuuripärandit. 
Keele- ja kirjanduspädevus tähendab oskust kasutada keelt erinevates suhtlusolukordades, et saavutada 
oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja keelekasutustavasid. Keele- ja kirjanduspädevus on oskus 
erinevaid tekste mõista ja luua, analüüsida ning kriitiliselt hinnata.  
Keele ja kirjanduse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  
1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus 
suhtluses;  
2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult;  
3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja 
ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates;  
4) hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid;  
5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust;  
6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, kujutlusja 
mõttemaailma arendajat;  
7) teab eesti ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning kirjandusteoseid, seostab neid ajajärgu ja 
kultuurikontekstiga;  
8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ning peamisi 
kujundeid;  
9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused 
Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Keele ainekavas on 4 ja kirjanduse 
ainekavas 5 kohustuslikku kursust ning keele ainekavas on üks vaikkursus ja kirjanduse ainekavas on 
kolm valikkursust. 
Eesti keele kohustuslikud kursused on: 
• «Praktiline eesti keel II" (11. klass) 
• „Meedia ja mõjutamine" (11. klass) 
• «Praktiline eesti keel III" (12. klass) 
• „Teksti keel ja stiil" (12. klass) 
Eesti keele valikkursus on: 
• „Eesti kõnekeel" (10. klass) 
Kohustuslikud kirjanduskursused on: 
• «Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" 
• «Kirjandus antiigist 19. sajandini" 
• «Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid" 
• „20. sajandi kirjandus" 
• „Uuem kirjandus" 
Kirjanduse valikkursused on: 
•  „Müüt ja kirjandus " 
• „Kirjandus ja ühiskond " 
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• „Draama ja teater 
Vene keeles on võimalik õppida vene keele ja kirjanduse kursuseid valikkursustena alljjärgnevalt. 
Vene keel: 
• «Keel - ühiskond - kultuur", 
• «Tekst keeles ja kõnes. Teksti stilistika", 
• «Praktiline vene keel I (kõnekultuur)", 
• «Praktiline vene keel II (suulise teksti vastuvõtt ja loomine)", 
• «Praktiline vene keel III (kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine)", 
• «Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)".  
Kirjandus (vene keeles): 
• «19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine", 
• «19. sajandi II poole kirjandus: realism", 
• «20. sajandi I poole kirjandus", 
• «20. sajandi II poole kirjandus", 
 
2. EESTI KEEL 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 
2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele muutumise 
tendentse ja nüüdisolukorda; 
3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 
eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt; 
4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada; 
5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana; 
6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 
7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 
 
2.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) väljendab ennast nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses selgelt, eesmärgipäraselt ja sobivalt ning 
üldkirjakeele normide järgi; 
2) valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid sobivalt, lähtudes funktsionaalsetest, eetilistest ja 
esteetilistest kaalutlustest; 
3) oskab oma tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabe allikaid; 
4) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, oskab luua ning analüüsida eri liiki suulisi ja 
kirjalikke tekste; 
5) kõneleb ja kirjutab asjakohastele tekstidele reageerides ning nendele toetudes; 
6) analüüsib ja hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste ning tunneb tekstide 
mõjutusvahendid; 
7) oskab oma keelekasutuse parandamiseks kasutada keeleinfo allikaid. 
 
2.2. AINEKAVAD 
2.2.1. II kursus «Praktiline eesti keel I" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
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1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti 
vormis; 
2) koostab levinumaid tarbetekste; 
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma tekstides; 
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 
Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. Kursusega „Keel ja ühiskond" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 
Kõnelemine 
Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; emotsionaalsus, toon. 
Kirjutamine 
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning vormid.   
Arvamustekstid.  Arvamustekstide  ülesehituse  põhimõtted. Arvamustekstide koostamine ühiskonna- 
ja õpilaselu teemadel. Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. 
Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal.  
Lugemine 
Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. Tekstide otsing veebist ja 
raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt 
harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara 
omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi 
mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 
 
2.2.2. III kursus „Meedia ja mõjutamine" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni ning olulisi 
tekstiliike; 
2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 
3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 
4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses 
kontekstis; 
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab teksti 
seostuvate tekstide kontekstis; 
6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 
7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 
8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel; 
9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid keelevahendeid. 
Õppesisu 
Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; keeleline loovus 
ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: teadmised, isiklik kogemus, 
kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide liigitamine ja analüüs. Olulisemad 
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meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). Meediatekstide seostamine: viited ja vihjed, 
vahendamise ulatus ja eesmärgid. Keel info ja suhteloome teenistuses. 
Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja telekanalid, 
internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusajakirjanduse erinevused. 
Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi 
meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide 
usaldusväärsus. Suhtlus internetiportaalides. 
Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, meediaeetika ja 
meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, info allikad ja 
nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Meedia retoorika ja 
argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine meediatekstis. 
Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja kanalid. 
Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise võtted. Reklaami 
mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 
 
2.2.3. IV kursus «Praktiline eesti keel II" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus, 
avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes koolis; 
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude 
põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja 
tegevuskava; 
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke infootsingu 
strateegiaid; 
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 
Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. Kursusega „Meedia ja mõjutamine" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 
Kõnelemine 
Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt. 
Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja 
kaudsem väljendumine. 
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja mõjutamine. 
Kirjutamine 
Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. 
Mitme allika põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. 
Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, pressiteade. 
Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. 
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 
Lugemine 
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. 



  

149 
 

Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 
kasutamine. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate 
teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja 
manipuleerimise äratundmine. 
 
2.2.4. VI kursus «Teksti keel ja stiil" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 
4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; uurimistöö); 
5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 
viitamissüsteeme; 
6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või lükkab 
neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 
Õppesisu 
Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. Stiil ja stilistika. 
Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. Võimukus, 
vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. Stiilivärving, stiiliviga; keele 
kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja poeetika. 
Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele kujundlikkus ja 
loov keelekasutus. Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, grammatilised erijooned, 
sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 
Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti ainestik, 
materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. Teksti ülesehitus 
ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). Arutlev kirjutamine. 
Oma teksti toimetamine. 
Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja usaldusväärsus. 
Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause-ja lõiguviited; viitekirje. 
Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. Arvustamine. Loomevargus ehk 
plagiaat. 
 
2.2.5. VII kursus «Praktiline eesti keel III" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning mõistab 
vihjelist keelekasutust; 
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi käsitlevas 
ametlikus arutelus; 
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja 
arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 
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6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, vältides 
plagiaati; 
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 
usaldusväärsust; 
8) valdab eesti kirjakeelt. 
Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
1. Kursusega „Teksti keel ja stiil" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 
Kõnelemine 
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. Stiilivahendite kasutamine 
erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. 
Kirjutamine 
Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 
mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. 
Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. 
Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 
Lugemine 
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. Keeruka kujundliku väljenduse 
mõistmine. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, lendväljendite, 
ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, 
kinnistamine ja praktiline kasutamine). Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 
Kuulamine 
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. 
Väitluse juhtimine ning seal esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine.  
 
2.2.6. Valikkursus „Eesti kõnekeel" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 
1) eristab kuulatud meediatekstis detaile ja fakte; 
2) kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid mitmekesiseid keelestruktuure; 
3) arutleb probleemide üle, avaldab arvamust ja kaitseb oma seisukohti; 
4) edastab kirjaliku ja suulise teksti sisu; 
5) leiab teavet teatest, juhisest, eeskirjast, seadusest, kuulutusest; 
6) kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid ja mitmesuguseid keelemalle. 
Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 
Õppekava läbivad teemad. 
Kõnelemine 
Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; emotsionaalsus, toon. 
Kirjutamine 
Tarbetekstid: avaldus, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiriArvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse 
põhimõtted. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 
Lugemine 
Seotud tekstide mõistmine. 
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Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate 
teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 
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3. KIRJANDUS 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, 
suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga; 
2) väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui loojat; 
3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja 
mõttemaailma arendajat; 
4) loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre ning eristab 
kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid; 
5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi võrreldes 
teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika); 
6) tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate kultuurikontekstide tausta teose mõistmisel, 
näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit; 
7) kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab oma eetilisi ja esteetilisi 
väärtushinnanguid ning maailmavaadet; 
8) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid, arendab nii suulist kui ka kirjalikku 
väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 
 
3.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Kirjandusõpetus on gümnaasiumis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, mis avab tee esteetiliste ja 
eetiliste tõekspidamiste kujunemisele, isiksuse vaimu ja väljenduse rikastumisele, kommunikatsiooni 
mitmekesistamisele, võõra kogemuse omandamisele ning ühiskonna ja kultuuri sügavamale 
vastuvõtule. Kirjandusõpetuse keskmes on kirjandus kui sõnakunst, mille loob kujundlik mõte ja 
väljendus. Ilukirjanduse aluseks on esteetiline ehk poeetiline funktsioon, mis põimub tunnetusliku 
funktsiooniga. Ilukirjandus kannab ühiskondlikke, ajaloolisi, rahvus- ja maailmakultuurilisi, vaimseid 
ning tundelisi väärtusi, mille mõistmine ja järgimine aitab tagada kultuuri järjepidevuse ning ühiskonna 
jätkusuutlikkuse. Kirjandusõpetuse alus ja funktsioon on poeetika, mille tundmine ja mõistmine tagab 
elulise ettevalmistuse kunstisuhtluseks. 
Gümnaasiumi kirjandusõpetus, toetudes põhikooli kirjandustundides omandatule, jätkab teksti- ja 
lugejakeskset kirjandusõpetust. Erilist tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui terviku mõistmisele, 
tekstide analüüsile ja tõlgendamisele eri vaatepunktidest. Kuna sõnakunstiteos põhineb kujundil, siis on 
ainesisus rõhutatud kirjanduse kunstilist aspekti, mis hõlmab kirjanduse poeetika tundmist ning 
kujundlikkuse mõistmist selle mõttelis-tundelises ühtsuses ja mitmetähenduslikkuses. Diakroonilise, s.o 
kirjandusloolise lähenemise kõrval on eelistatum sünkrooniline, s.o voolule, suunale, žanrile või teemale 
keskenduv, käsitlus või nende kahe lähenemisviisi põiming, kus tekstikeskselt analüüsilt liigutakse 
tekstiväliste taustade, ülevaadete ja seosteni. Võimaluse korral vaadeldakse eesti ja maailmakirjandust 
võrdlevalt. 
Kirjandusõpetus juhindub õppeainesisesest lõimingust, kus mitmesugused keelelised, teaduslikud, 
ajaloolised ja kultuurilised teadmised ning oskused on omavahel täiendussuhtes, kuid pöörab 
tähelepanu ka ainetevahelisele lõimingule, aidates paremini aru saada kunstist, muusikast, teatrist, 
filmist, pärimuskultuurist ning tänapäeva kultuurist laiemaltki. Kultuuriloolise tausta 
konkretiseerimiseks on vaja kirjanduse kõrval osutada teistelegi õppeainetele: ajaloole, ühiskonna-ja 
inimeseõpetusele, geograafiale, muusikale, kunstile, filosoofiale ja teistele. 
Gümnaasiumi kirjanduse ainekavas on viis kohustuslikku ja neli valikkursust. Kohustuslikud kursused 
nende soovituslikus järjekorras võtavad arvesse õpilase abstraktse mõtlemise võimet, selle arengut ja 
lugemuse suurenemist. Kursused pakuvad ainesiseseid ja -väliseid lõimingu võimalusi, nende järgnevus 
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eeldab  ja  kasutab  eelnevalt  õpitut.  Kursuste  sees  võib  õppesisu  järjekorda  vajaduse  korral  muuta,  
lõhkumata seejuures selle sisulist tervikut ja aineloogikat. Loetud tervikteoseid käsitletakse vastavate 
teemadega seostatuna kursuse jooksul. 
Kohustuslikud kursused on järgmised: 
1. «Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" 
2. „Kirjandus antiigist 19. sajandini" 
3. „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid" 
4. „20. sajandi kirjandus" 
5. „Uuem kirjandus" 
Kursuste õppesisus märgitud autorite ning kirjandusteoste valikul on arvestatud eesti ja 
maailmakirjanduse, klassika ning nüüdiskirjanduse põhjendatud proportsioone. Lugemisvarasse tuleb 
haarata üldpädevuste kujundamist ja läbivate teemade käsitlemist võimaldavaid teoseid nii proosa-, 
luule- kui ka draamakirjandusest. Õppesisus nimetatud teoste hulgast valib õpetaja lähemaks vaatluseks 
õpilaste soove ja võimeid arvestades õpitulemustes sätestatud arvu jagu tervikteoseid. Ülejäänud 
õppesisus nimetatud autorite loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult või lühemaid tekstinäiteid 
analüüsides ning tõlgendades. Autorite ja teoste valikuvõimalusele osutab sõna „või", valikute 
jätkuvusele lühend „jt". Autorite ja nende teoste kordumine eri kursuste õppesisus on taotluslik: 
eesmärk on võimaldada õpetajale paindlikku lähenemist kursuste ülesehitamisele ning varieerimisele. 
Varasemate kursuste käigus käsitletud autoreid või teoseid ei pea hilisemate kursuste käigus kordama, 
kursuste õppesisu maht on sellevõrra väiksem. Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on soovitatav 
lugeda ja analüüsida üht kirjandusteost tema kodukeelt esindava maa kirjandusest. 
Kirjandusteoste käsitlemiseks on vaja tunda kirjanduslikke mõisteid. Eeldatakse, et õpilane oskab neid 
teksti analüüsides või luues sobivas kontekstis kasutada ning oma sõnadega seletada, toetudes vajaduse 
korral õppematerjalidele. Mõisted on ainekavas esitatud tähestikjärjestuses, kusjuures nende osaline 
kordumine kursuste õppesisus on taotluslik, et aidata õpetajal paremini õpet korraldada. 
Esimese kursuse «Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine" eesmärk on selgitada õpilastele kirjanduse 
kui sõnakunsti olemust, näidates, kuidas kasutatakse rikkalikke keelevahendeid tähenduslike ning 
esteetiliselt nauditavate tekstide loomiseks. Tegeledes erinevate lugemismudelite ja tõlgendusviisidega, 
keskendub kursus ilukirjanduse poeetika tundmaõppimisele, kujundlikkuse mõistmisele selle mõttelis-
tundelises ühtsuses. Avastada ja kirjeldada kunstilise teksti poeetikat, näidata kirjutamise eri võimalusi, 
analüüsida ning tõlgendada konkreetseid proosa- ja luuletekste, näidata eepika ja lüürika 
väljendusvahendeid - selles seisneb kursuse tuum ning ka kogu kirjanduse mõistmise alus. Kursuse 
käigus omandab õpilane tekstianalüüsi võttestiku, mida laiendavalt ja süvendavalt kasutatakse ka 
järgmiste kursuste käigus. 
Kirjandusteose analüüsikese võib asuda kas autoris, lugejas või teoses. Autorikeskne lähenemine seob 
teose tähenduse autori tahtega, näeb kirjandusteoses autori maailmavaate ja elukogemuse kajastust. 
Lugejakeskne lähenemine eeldab, et kirjandusteos valmib lugeja kaasabil. Teosekeskne lähenemine 
huvitub kirjandusteosest kui iseseisvat elu elavast tähenduslikust tervikust, mis omakorda koosneb 
paljudest tasanditest ja elementidest. Kursus tegeleb nende kolme lähenemisviisi avarate võimalustega 
nii eesti kui ka maailmakirjanduse autorite ja teoste näitel ning õpilase kui lugeja positsioonilt. 
Loetud proosa- ja luuletekstide analüüsimine ning tõlgendamine toetub poeetika mõistevaramule, mille 
teoreetiline tundmine pole eesmärk omaette. Kirjandusõpe lähtub loetud terviktekstidest või 
tekstikatkenditest, mida analüüsitakse poeetikakeskselt ning tõlgendatakse diskussiooni käigus. 
Esmatähtis on tegeleda tekstisiseste tasandite (fiktsionaalne maailm, narratiiv, kujundisüsteemi jm) 
analüüsiga, millelt liigutakse tekstiväliste tasandite (kultuurilooline taust, autori tähtsus, teose vastuvõtt 
jm) vaatluseni. Poeetikakeskseks kirjanduskäsitluseks on soovitatav valida proosatekste nii eesti kui ka 
maailmakirjandusest ja luuletekste peamiselt eesti autoritelt. 
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Kirjandus, olles kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse tulemus, kannab erilisi väärtusi: ühiskondlikke, 
ajaloolisi, rahvus- ja maailmakultuurilisi, mõistelisi ning tundelisi. Seepärast käsitletakse selles kursuses 
kirjanduse rolli ja väärtust, mille tundmine aitab omakorda kaasa ühiskonna ja kultuuri sügavamale 
vastuvõtule ning inimelu mõistmisele. 
Teise  ja  neljanda  kursuse  «Kirjandus  antiigist  19.  sajandini"  ja  „20.  sajandi  kirjandus"  eesmärk  on  
kujundada terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning ajatelg edasisteks 
kirjandusõpinguteks. Selleks antakse põgus ülevaade maailmakirjanduse kujunemisetappidest, ajastute- 
ja vooludevahelistest seostest, nimetades perioodide ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja 
teosed. Kursused keskenduvad ainult kõige iseloomulikumale käsitletavas ajajärgus, luues ettekujutuse 
voolude ja žanride tekkest ning levikust. 
Ainesisus on esitatud ajastut kõige ilmekamalt esindavad autorid, kelle hulgast teeb õpetaja valiku, keda 
põhjalikumalt tutvustada, arvestades tekstide kättesaadavust, oma eelistusi, aega, õpilaste võimeid ja 
huve. Kummagi kursuse vältel loetakse tervikuna läbi vähemalt neli ainekavas nimetatud autori teost nii 
eesti kui ka maailmakirjandusest. 
Ülevaateteemade kõrval on tähtis pakkuda õpilasele võimalust otsida tekstidest ajastule või voolule 
iseloomulikku, et õpikust loetut või õpetaja räägitut kinnistada. Ajastute, voolude ja neid esindavate 
autorite teostega tutvutakse kursuste jooksul kas terviktekstide või tekstikatkendite kaudu. Õppesisus 
on esitatud mitmeid arutlusteemasid, mille eesmärk on ärgitada diskussiooni kirjanduse olemuse ja 
ilmingute üle. Kirjandusõpetuses on oluline tõmmata paralleele, võrrelda ja leida erinevusi näiteks 
selles, mida on inimene väärtustanud ning kuidas on moraalsed tõekspidamised ja esteetilised 
maitsehoiakud aegade jooksul muutunud. Kõigi arutlusteemade käsitlemine pole kohustuslik. 
Maailmakirjanduse arengulooga paralleelselt vaadeldakse kirjanduse kujunemist Eestis, pöörates 
tähelepanu sellele, millised on eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunktid, ühis- ja erijooned. 
Kursuste jooksul kinnistub arusaam, et eesti kirjandus ei ole eraldiseisev nähtus, vaid moodustab koos 
teiste maade autorite loominguga maailmakirjanduse terviku. 
Kolmas kursus „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid" toetub varasemale kirjandusteose analüüsija 
tõlgenduskursusele, mis annab õpilasele aluse aktiivselt ja iseseisvalt lugeda ning teoseid analüüsida ja 
tõlgendada: teoseid põhiliigi ja žanri põhjal käsitledes kasutatakse poeetikaanalüüsi mõisteid ja võtteid. 
Kursuse eesmärk on süüvida põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurida põhiliike ja žanre, anda 
ülevaade žanride kujunemisest ja mitmekesisusest ning neid iseloomustavatest tunnustest. Õpilane 
laiendab, süvendab ja kinnistab oma teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste analüüsi ja 
tõlgendusega. Kursuse jooksul peab õpilane tervikuna läbi lugema vähemalt neli proosa- või 
draamateost ja ühe eesti autori luuletuskogu. 
Kursuse eepika osa keskendub esmajoones romaani kujunemise ja alaliikide tutvustamisele, alates žanri 
sünnist ning lõpetades postmodernistliku romaaniga; suuremat tähelepanu pööratakse ka novelližanri 
arengule ja mitmekesisusele. Käsitletavad tekstid pärinevad nii eesti kui ka maailmakirjanduse 
autoritelt, mis võimaldab võrdlevat vaatlust. Lüürika ja lüroeepika osa annab ülevaate olulisematest 
luulevormidest, mida kinnistatakse eeskätt eesti luuletajate tekstinäidetega. Kursuse dramaatika osa 
tutvustab näitekirjanduse žanre, rõhk on ühe või kahe draamateose põhjalikumal käsitlusel. Soovitav on 
kursuse raames analüüsida ka ühiselt vaadatud lavastust. 
Viienda kursuse „Uuem kirjandus" põhieesmärk on anda ülevaade peamiselt tänapäeva eesti 
kirjandusest, kirjandussituatsioonist, tähtsamatest teostest ning kirjaniku rollist iseseisvuse taastanud 
Eesti ühiskonnas. Selle kõrval käsitletakse ühtlasi mõningaid nüüdisaegse väliskirjanduse näiteid. 
Kursus pakub õpilastele hea võimaluse analüüsida, tõlgendada ja võrrelda teoseid, mis on ilmunud 
lähiminevikus või nüüdisajal. Kirjandus on ühiskondlike muutuste tundlik peegeldaja, seega aitab 
kursus juhtida õpilaste tähelepanu tänapäeva teemadele ja probleemidele, ärgitades neid kaasa 
mõtlema, ajastuseoseid looma ja oma hoiakut kujundama. 



  

155 
 

Ainekavas esitatud autorite loend peegeldab uuema eesti kirjanduse paremikku, mitmekesisust ja 
stiilirikkust, aga ka vasturääkivust, poleemilisust ning kirjanduse kunstilise taseme ebaühtlust. Kursuse 
eesmärk ei ole nüüdisaegse eesti kirjanduse kaanoni kehtestamine, vaid uusima kirjanduse tutvustamine 
ja aktiivse arutluskeskkonna loomine. Kursuse eripäraks on selle sisu pidev uuenemine, mida ainekava 
ei saa igal aastal fikseerida. 
Soovitatavalt võiks kursuse mahust ühe osa planeerida kõige uuematele teostele, mis on ilmunud 
viimase paari aasta jooksul. 
Õppesisus nimetatud autorid ja teosed on õpetaja jaoks eelkõige pidepunktid, millele arutlusteemades 
toetuda. Põhjalikumaks analüüsiks valib õpetaja vähemalt viis teost: kolm tänapäeva kirjanduse n-ö 
tähtteost, ühe luuletuskogu ja ühe värskelt ilmunud uudisteose. Kohustuslikuks lugemiseks mõeldud 
uudisteose võib valida nii õpetaja ettepanekul kui ka õpilase enda huvidest lähtudes. 
Teoseid tõlgendades on tähtis tekitada lugejakeskne diskussioon eetilistel ja esteetilistel teemadel, 
välistada üheseid hinnanguid ning näidata uue aja kirjanduse õnnestumisi ning vaieldavusi. 
Probleemipõhine ja isiklikku argumenteerimist õhutav arutelu, mis käsitleb teoste kunstilisi ja 
moraalseid väärtusi, on siingi eelistatav. Kursuse jooksul on soovitav kohtuda mõne eesti kirjanikuga 
ning vaadata teatris mõnd uut lavastust. 
Valikkursused seovad kirjandust teiste kunstiliikidega ning käsitlevad metakirjanduslikke teemasid. 
Nende kursuste eesmärk on avardada noore inimese üldist maailmapilti ja pakkuda sügavamat 
sissevaadet kirjandusse. 
Valikkursused on järgmised: 
1. „Kirjandus ja müüt" 
2. „Kirjandus ja ühiskond" 
3. „Draama ja teater" 
4. Eesti kultuurilugu 
5. Eesti krjandus 
 
3.1.3. Õppetegevus 
Kirjanduse õppe-eesmärkidest ja õpitulemustest lähtuvalt on kirjandustunni õppetegevused seotud 
ilukirjanduse ja kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja tõlgendamisega, ent 
ka suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse kirjandusõpetusega asetub esikohale 
lugemine ning sellega seotud tegevused, tahaplaanile jääb kirjanduslugu. 
Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest võrdlev-ajalooliseni. 
Õppetegevused peavad aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, sünteesida, võrrelda, hinnata ja 
praktilises tegevuses kasutada. Kirjandusega tegeldes tuleks vältida meetodi ühekülgsust. Nii võib 
näiteks: 
1) analüüsida kirjandusteost ajastu kultuuritervikus, seoses ajaloo, kunsti ja filosoofiaga; 
2) vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust; 
3) uurida teksti struktuuriosade suhteid ja tähendust: nii lugedes kui ka ise kirjutades; 
4) analüüsida teksti jutustuse seisukohalt: luua aega ja tegevuskohta, joonistada üles 
tekstiruume, uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm; 
5) mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, argumenteerida; 
leida olulist ja seostada seda varemloetuga, struktureerida teavet ning edastada seda 
graafiliselt; 
6) võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni; 
7) leida tekstidevahelisi seoseid: narratiivis, kompositsioonis, tegelastes, episoodides, 
motiivides, üksiksõnades ja fraasides; 
8) leida arhitekstuaalseid seoseid: süžeedes, tegelastüüpides, motiivides, väljendites; 
9) teisendada teksti teise žanrisse; 
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10) analüüsida eri stiile ja allkeeli, nende segunemist kirjandustekstis; 
11) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega; 
12) tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja lugejaajalugu, erinevaid 
lugejagruppe ning lugemismudeleid. 
Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või kirjanduslugu 
tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, samuti teatri ja muuseumi 
külastused ning nende tegevustega seotud ülesanded. 
Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. See 
süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist interneti-
allikatesse. Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil kasutades kasvab 
oskus korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest ning plagiaadist. Eakohaselt 
valitud kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, pakkudes isikust, ajastust, kultuurist vm 
lähtuvaid eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi tekstisse kriitiliselt suhtuma. Õpetlik on otsida teavet 
teose probleemide, ideede, tegevusaja ja -kohtade jms kohta; leida teksti põhiidee ning seostada seda 
oma elu- ja lugemiskogemusega; esile tõsta ja ümber sõnastada olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte 
või  esitada  teavet  teises  vormis;  sõnastada  poolt-ja  vastuargumente;  esitada  teksti  kohta  küsimusi  või  
neile vastata; analüüsida teksti põhjal koostatud väiteid. Tekstipoeetilise lähenemise puhul on soovitatav 
tekstide ühiseid ja eriomaseid jooni sedastav võrdlusmeetod. 
Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. Selleks võib kasutada 
mitmeid analüüside, arutluste ja loovtööde kirjutamise võimalusi ning suulise eneseväljenduse võtteid 
(rühmatöö esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Nii teoste tõlgendamisel kui ka esinemisoskuse ja -
julguse arendamisel on olulisel kohal ka rollimängud ja dramatiseeringud. 
Õppetegevust planeerides on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja 
projektõppe)  põhimõtetest,  võimaldades  õpilastel  töötada  nii  üksi,  paaris  kui  ka  rühmas,  et  arendada  
nende koostööoskusi ja vastutustunnet. 
 
3.1.4. Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) toob  näiteid  maailmakirjanduse  eri  voolude  ja  žanride,  teoste  ja  nende  autorite  kohta  ning  seostab  
neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga; 
2) nimetab eesti kirjanduse peamised arengusuunad, tähtsamad autorid ja teosed, avab oluliste teoste 
tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja vaatepunktist; 
3) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega ning iseenda ja 
üldinimlike probleemidega; 
4) selgitab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust, analüüsib 
ilukirjandusteose poeetikat, mõistab keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti sõnumiga; 
5) analüüsib ja tõlgendab luuletust, iseloomustab selle poeetikat (žanr, teema, motiiv, kujund, vorm), 
kirjeldab meeleolu ja sõnastab sõnumi; 
6) määrab proosa- või draamateksti teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab jutustaja 
vaatepunkti, tegevusaega ja -kohta, miljööd, süžeed ja tegelasi ning ülesehitust ja keelekasutust; 
7) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende olemust, 
omavahelisi suhteid ning funktsioone narratiivis, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab nendele 
hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast mõne tegelasega; 
8) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, teemakohaselt ja 
põhjendatult, tuues näiteid teostest ning avardades teemat küsimuste ja väidetega; 
9) õpib  tundma  ennast  kui  lugejat,  jagab  oma  lugemiskogemust  teistega,  kujundades  seeläbi  oma  
lugemiseelistusi ning väärtushinnanguid; 
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10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid 
kirjandus-, filmi- ja teatrikeele erinevuste kohta. 
 
 
 
 
3.2. I kursus «.Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine"  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust kultuuri- ja 
kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab probleemi 
ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste suhteid, olustikku, 
sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, 
iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja salmilisust, kirjeldab meeleolu ning 
sõnastab mõtte; 
4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi ja 
esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma kirjanduslikke 
eelistusi ja lugemiskogemusi; 
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe eesti autori 
luuletuskogu. 
Õppesisu 
Kirjanduse olemus ja roll 
Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose ühiskondlik, ajalooline, 
moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus kui inimese siseilma ja 
välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma avaja, väljendaja ning uute seoste 
looja. Kirjandus kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste kujundaja. 
Autorikeskne lähenemine kirjandusele 
Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism kirjandusuurimuses. Autori maailmavaade, 
selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema teostes. Autori kuulumine 
koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku elu ja 
keskkonna peegeldus. Omaelulooline kirjutamine. 
Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 
Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, põlvkondlik või 
sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja rühmalugemine. 
Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. Tekstisisesed lüngad ja lugeja 
kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: 
stereotüübid, argumentatsioon, arhetüübid, koomika. 
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine 
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. Tekstuaalne 
autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, sisemonoloog, teadvuse 
vool. 
Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase suhe 
iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga. Lugu ja tekst. Süžee ja faabula. Teema, 
detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning ruumikujutus. 
Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema 
arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ja 
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ideestik (vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodia ja 
travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide vormilisel või 
sisulisel taustal. 
August  Gailit,  Mehis  Heinsaar,  Ernest  Hemingway,  Herman  Hesse,  Erich  Maria  Remarque,  Jerome  
David  Salinger,  Juhan  Smuul,  Anton  Hansen  Tammsaare,  Mats  Traat,  Anton  Tšehhov,  Friedebert  
Tuglas, Mati Unt, Peet Vallak, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Tõnu Õnnepalu jt. 
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine 
Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina avamine. 
Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui värsskõne. 
Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt väljendatud mõte. 
Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. 
Luulekeele kujundlikkus. Luule musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. 
Stilistilised võtted: kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 
kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, 
metonüümia, hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, retooriline 
küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiil luules: huumor, iroonia, 
grotesk, sarkasm. 
Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, 
Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Marie Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Henrik Visnapuu jt. 
Mõisted 
Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellips, epiteet, faabula, grotesk, 
iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline mina, 
memuaarid, metafoor, metonüümia, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, paroodia, piltluule, 
proosa, päevik, refrään, reisikiri, retooriline küsimus, riim, rütm, sarkasm, siire, sisemonoloog, stroof, 
sümbol, süžee, teema, travestia, vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt ning ühe eesti 
autori luuletuskogu. 
 
3.3. II kursus «Kirjandus antiigist 19. sajandini"  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, 
nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja 
kirjanduslikke rühmitusi; 
3) määrab  eesti  kirjanduse  tekkeaja  ning  võrdleb  selle  kujunemist  muu  Euroopa  kirjanduse  
arenguperioodidega; 
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes teoste ning 
nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 
Õppesisu  
Temaatika 
Kultuuri mõiste. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Kirja ja kirjanduse 
sünd. Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). Kirjanduse põhiliikide ja 
žanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, 
keskaegne luule ja draama jm). Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 
Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). Barokk-kirjandus (Pedro 
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Calderön). Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; 
Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt).  Romantism (Aleksandr Puškin või George Gordon Byron; Victor 
Hugo või Walter Scott või Prosper Mérimée jt). Realism ja naturalism (Honoré de Balzac või Gustave 
Flaubert või Stendhal või Fjodor Dostojevski või Lev Tolstoi või Émile Zola jt). Estetism (Oscar Wilde). 
Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles Baudelaire või Rainer Maria Rilke või 
Eino Leino või Rabindranath Tagore jt). Realistlik draamakirjandus (Anton Tšehhov või Henrik Ibsen 
või August Strindberg jt). 
Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). Rahvusliku 
ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus (Friedrich Robert 
Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku kirjanduse algus (Juhan Liiv, 
Eduard Vilde). 
Arutlusteemasid 
Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, selle 
kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, nende ajapiirid ja tunnused, 
tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas eri ajastutel ja kultuurides. Eri 
asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle väljendused. Ajaülesed probleemid, 
laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja inimesekujutus. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine 
kirjandusse. Arhetüüpsed teemad ja motiivid. Arhetüüpsed süžeed ja tegelased. Karakterite 
individuaalsus ja inimsuhete keerukus. Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste 
eetilised sihid, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude ühiskondlik 
tingitus. Jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid. Inimese orjastamine ja 
ahistamine, sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus 
inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. Rahvuskirjandus kui rahvuskultuuri 
kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused ja kujutlused tulevikust. 
Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese ideaal. Mõistuse ja tunnete tasakaal ja 
konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja idealistlikud unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja 
armastus. Loomise võlu ja vägi. Andekuse (geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse filosoofiline sügavus. 
Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. Imed, maagia ja üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärased 
olukorrad, koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. 
Ühiskondlike olude kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri ajastutel ja kultuurides. Jne. 
Mõisted 
antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, müüt, 
naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, sonett, sümbolism, utoopia, 
valgustus. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat tervikteost eesti või maailmakirjandusest kursuse õppesisus 
nimetatud autoritelt.  
 
3.4. III kursus «Kirjanduse põhiliigid ja žanrid" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja 
žanritunnuste põhjal; 
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende suhteid, 
loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 
4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele-ja 
kujundikasutust; 
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5) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja 
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning analüüsib 
ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori 
luuletuskogu. 
Õppesisu 
Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste 
Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Žanri mõiste. 
Kirjandusvoolu ja -žanri stiil. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite korrastatus. 
Eepika 
Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. Romantiline romaan: Emily 
Jane Brontë „Vihurimäe" või Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi saaga" või Prosper Mérimée „Carmen" või 
George Sand „Väike Fadette". Realistlik romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot" või Fjodor Dostojevski 
„Kuritöö ja karistus" või Gustave Flaubert „Madame Bovary" või Stendhal „Punane ja must" või Anton 
Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus". 
Romaani alaliigid. Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden" või August Gailit „Ekke Moor". 
Ajalooline romaan: Jaan Kross „Keisri hull" või «Paigallend" või Mats Traat „Tants aurukatla ümber". 
Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf «Tuletorni juurde" või Eduard Vilde „Mäeküla piimamees" või 
Gert Helbemäe „Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia Marquez „Sada aastat üksildust" 
või  Toni  Morrison  „Armas"  või  Daniel  Kehlmann  „Maailma  mõõtmine".  Armastusromaan:  Knut  
Hamsun «Victoria" või Boris Vian „Päevade vaht" või Doris Lessing „Viies laps" või Mats Traat „Inger". 
Modernistlik romaan: Franz Kafka «Metamorfoos" või Karl Ristikivi „Hingede öö" või Mati Unt 
«Sügisball". Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood «Teenijanna lugu" või John Fowles «Maag" või 
Kurt Vonnegut «Tapamaja, korpus viis" või Mati Unt «Doonori meelespea" või Wimberg «Lipamäe". 
Novell (Giovanni Boccaccio või Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või Jorge Luis 
Borges;  Jaan Oks või  Friedebert  Tuglas  või  Arvo Valton või  Ervin Õunapuu jt).  Miniatuur (Friedebert  
Tuglas või Anton Hansen Tammsaare jt). 
Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 
Lüürika ja lüroeepika 
Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. Vabavärss. 
Sonett:  Francesco  Petrarca,  William  Shakespeare,  Marie  Under,  Henrik  Visnapuu,  Bernard  Kangro  jt.  
Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, 
Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding jt. 
Dramaatika 
Tragöödia,   komöödia,   draama,   tragikomöödia.   Draama   alaliigid: karakterdraama, psühholoogiline 
draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: William Shakespeare «Hamlet" või 
Anton Hansen Tammsaare «Juudit". Komöödia: Molière «Tartuffe" või Andrus Kivirähk «Voldemar". 
Draama: Johann Wolfgang Goethe «Faust" (I osa) või Henrik Ibsen «Nukumaja" või «Metspart" või 
Bernard-Marie Koltès «Roberto Zucco". 
Mõisted 
Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm, haiku, jutustus, komöödia, 
kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, modernism, novell, ood, 
piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, romaan, romantism, sonett, 
sümbolism, tragikomöödia, tragöödia, vabavärss, valm. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt neli tervikteost, valides nii eepika kui ka dramaatika hulgast, ning ühe eesti 
autori luuletuskogu. 
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3.5. IV kursus „20. sajandi kirjandus"  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre, autoreid ja 
nende teoseid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja 
nende teoseid; 
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega, 
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja 
eriomaseid jooni; 
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste ning 
nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 
Õppesisu 
Temaatika 
20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr Blok). 
Futurism (Vladimir Majakovski). Imažism (Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico Garcia Lorca). 
Akmeism (Anna Ahmatova). Modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka või Marcel Proust või 
Knut Hamsun või Herman Hesse või Virginia Woolf või William Faulkner või Mihhail Bulgakov või 
Vladimir Nabokov või Kurt Vonnegut või Jerome David Salinger või Mika Waltari jt). «Kadunud 
põlvkond" (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või F. Scott Fitzgerald). Eksistentsialism 
(Jean-Paul Sartre või Albert Camus). Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello või 
Bertolt Brecht või Samuel Beckett või Eugène Ionesco või Tennessee Williams või Edward Albee jt). 
Maagiline realism, postmodernism (Jorge Luis Borges või Gabriel Garcia Marquez või Milan Kundera 
või Umberto Eco või Günter Grass jt). 
20. sajandi eesti luule. Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. 
Uusromantism. Gustav Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. Ernst Enno sümbolistlikkus või Villem Ridala 
impressionistlikkus. Siuru rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 
luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. Arbujate põhihoiakuid. Betti 
Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti Talviku nägemuslikkus. Pagulasluule tähtsamad autorid ja 
põhiteemad.  Kalju  Lepiku  rahvuslikkus  või  Bernard  Kangro  mütopoeesia.  Ilmar  Laabani  või  Andres  
Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. Modernism 1960.1970. aastate luules. Ain Kaalepi 
vormikultuur. Artur Alliksaare või Juhan Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja 
tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli 
rahvuslikkus. Viivi Luige uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve 
armastusluule. 
20. sajandi eesti proosa. Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa ekspressiivne novell 
või Peet Vallaku uusrealistlik novell. August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen Tammsaare 
romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, žanrid ja põhiteemad: Gert Helbemäe või Ain 
Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või Karl Ristikivi või Ilmar Talve või 
Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi 
talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, 
eksistentsiaalsus, võõrandumine, grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 1970.-1980. aastate uus põlvkond. 
Mihkel Muti irooniline romaan. Olmerealism. 
20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu 
külakomöödia. Anton Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli žanrileidlikkus. 
1960.-1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 1980. aastate 
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vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet Jaan Kruusvalli või Madis Kõivu 
näidendites. 
Arutlusteemasid 
Kirjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded 
ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende ajapiirid, sisu- ja 
vormitunnused, tähtsamad žanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavoolud ja marginaalsused. 
Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. 
Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. Kirjanduslikud sisu- ja 
vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte ja vormi avangard. Huvi 
müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, kogemused, aimdused, unenäod. 
Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne 
pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. 
Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ja 
tsensuur. Loomisprotsessi ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. 
Kirjanduse tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. 
Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. 
Erandlikud ja tavapärased olukorrad; koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Inimese suhe 
loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja kaasaja probleemide 
põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja globaliseeruv maailm. Keele ja 
stiili ilu. Uued vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui 
provokatsioon. Kirjaniku positsioon ja vastutus ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, 
traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Kirjaniku ja lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra 
muutumine. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa 
kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi 
paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 
Mõisted 
Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, futurism, 
grotesk, imažism, impressionism, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, 
sümbolism, sürrealism, uusromantism. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või maailmakirjandusest kursuse õppesisus 
nimetatud autoritelt. 
 
3.6. V kursus „Uuem kirjandus" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb nüüdiskirjanduse 
peamisi arengusuundi; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, sõnastab 
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, olustikku ja 
sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning põhimotiivid, 
iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu 
ning sõnastab mõtte; 
4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 
5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike probleemide ja 
väärtustega; 
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6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 
Õppesisu 
Kirjandus ja ühiskond 
1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitlus ja 
sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando Runnel jt). 
Pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata teoste avaldamine (Paul-
Eerik Rummo, Uku Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse murrangulised muutused ühiskonnas ja 
kirjanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 
Eesti nüüdisluule 
Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused. «Põrandaalune" ja 
punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, 
Jan  Rahman  jt.  Provokatiivne  keeleluule:  Karl  Martin  Sinijärv,  Kivisildnik,  Contra.  Intertekstuaalne  
luule: Hasso Krull, Kalju Kruusa, Aare Pilv. Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan 
Tätte, Aapo Ilves. Sotsiaalne vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 
21.  sajandi  luule  otsingud:  Kristiina  Ehin,  Maarja  Kangro,  Igor  Kotjuh,  Francois  Serpent  (fs),  Triin  
Soomets, Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 
Eesti nüüdisproosa 
Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik «Seitsmes rahukevad" või «Ajaloo ilu". Muutunud teemad ja 
vaatepunktid: Mati Unt «Öös on asju" või Peeter Sauter «Indigo" või Jaan Undusk «Kuum". 
Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) «Piiririik" või Ene 
Mihkelson «Katkuhaud" või Nikolai Baturin «Sõnajalg kivis". Eestlaste paroodia ja eneseiroonia: Andrus 
Kivirähk «Rehepapp" või Mihkel Mutt «Rahvusvaheline mees" või Kaur Kender «Yuppiejumal". Uusim 
lühiproosa: Tuglase novelliauhinna laureaadid; Jüri Ehlvest «Hobune eikusagilt", Mehis Heinsaar 
«Vanameeste  näppaja",  Ervin  Õunapuu  «Eesti  gootika";  Jan  Kaus  või  Eeva  Park  või  Tarmo  Teder  jt.  
Uusim romaan: Tiit Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maailmade 
kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. Memuaarid ja 
päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud. 
Eesti nüüdisdraama 
Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 
tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 
Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas Lennuk või 
Urmas Vadi. Uusim näitekirjandus. 
Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid. 
Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. Kirjanduse 
tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 
Uuem maailmakirjandus 
Luule: Guntars  Godinš  «Öö  päike"  või  Harvey  Lee  Hix  «Kindel  kui  linnulend"  või  Juris  Kronbergs  
«Maa-alune luule" või Lassi Nummi «Maa ja taeva märgid" või Wisfawa Szymborska «Oma aja lapsed" 
jt. 
Proosa: Michael Cunningham «Tunnid" või Jostein Gaarder «Sophie maailm" või Nick Hornby «Maoli" 
või Peter Hoeg «Preili Smilla lumetaju" või Nora Ikstena «Elu pühitsus" või Jean-Marie Gustave Le 
Clezio «Näljaritornell" või Daniel Kehlmann «Maailma mõõtmine" või Hanif Kureishi «Äärelinna 
Buddha"  või  Doris  Lessing  «Kõige  ilusam  unelm"  või  Cormack  McCarthy  «Tee"  või  Ian  McEwan  
«Tsementaed"  või  Toni  Morrison  «Armas"  või  Haruki  Murakami  «Norra  mets"  või  Sofi  Oksanen  
«Puhastus" või Orhan Pamuk «Lumi" või Viktor Pelevin «Õuduse kiiver" või Arundhati Roy «Väikeste 
asjade jumal" või Jeanette Winterson «Taak" jt. Draama: Harold Pinter «Majahoidja" jt. 
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Arutlusteemasid 
Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika ümberhinnangute keerises. 
Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna valupunktid. Nüüdiskirjandus ja 
ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja 
rahvusülesus. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus kui ühiskondlik või keeleline 
provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja elektrooniline meedia. Kirjandus ja 
meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ja fantastika põimumine, astumine tundmatusse 
maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride avardamine. Kirjandus teise 
kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. 
Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 
Mõisted 
Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 
kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, 
veebikirjandus. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane  loeb  läbi  vähemalt  kolm  tänapäeva  kirjanduse  proosa-  või  draamateost  eesti  või  
maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 
 
3.7. Valikkursus „Müüt ja kirjandus" 
Kursuse lühikirjeldus 
Kursuse  eesmärk  on  tutvustada  kirjanduse  kõige  vanemat  kihistust  -  müüte  -  ning  näidata  vana  
pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab 
avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe nende ajalikes avaldustes, mõista intertekstuaalseid 
suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust. Müüdi kaks poolt - loolisus ja tunnetuslikkus - 
annavad hea võimaluse vanade lugude kaudu uurida väärtuste jäävust ja muutumist ajas ning 
mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt. 
Kursust on soovitatav valida 12. klassis, sest seoste leidmine ja üldistuste tegemine eeldab õppijalt 
mitmekülgset lugemust ning arenenud lugejaoskusi, head analüüsi-, sünteesi- ja hindamissuutlikkust. 
Kirjandustunnis uuritakse müütidest pärit väljendite tekkelugu, võrreldakse vanade eestlaste ja teiste 
vanade rahvaste maailmapilti, leitakse müütide ning uskumuste kajastusi ilukirjandusteostest, uuritakse 
võrdlevalt arhetüüpsete tegelaste või kujundite väljendust eri maade müüdiloomes ja ilukirjanduses, 
analüüsitakse mõnd tänapäeva müüdi tekkelugu jne. Kirjandusteoste mütopoeetilise käsitluse kõrval 
võib rakendada teisigi, näiteks psühholoogilisi või semiootilisi analüüsi- ja tõlgendusvõimalusi. 
Kursusele on lisatud terviklikult käsitletavate teoste nimekiri, et võimaldada lähilugemiseks leida 
kursuse sisuga enim seotud teoseid. Samas on nimekiri avatud, st õpetaja võib oma lugemiskogemusest 
või uudiskirjandusest lähtuvalt soovitada õpilastel lugeda teisigi eesti või maailmakirjanduse autorite 
teoseid, mis seostuvad sisuliselt kursuse teemaga. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 
2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 
3) selgitab müüdi kui arhetüüpse žanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab 
pärimust õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt; 
4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab neid 
käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süžeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest ja 
esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 
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7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab kirjandus(teos)e 
tähenduse muutumist ajas; 
8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 
Õppesisu 
Müüt, muistend, muinasjutt 
Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich Robert 
Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, 
nõiad, targad, triksterid, vanapagan jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen «Eesti 
mütoloogia", Karl Kello «Draakoni märgi all", Hasso Krull «Loomise mõnu ja kiri", Lennart Meri 
«Hõbevalge" jt Felix Oinas «Tuul heidab magama", August Kitzberg «Libahunt", Aino Kallas 
«Hundimõrsja", Andrus Kivirähk «Mees, kes teadis ussisõnu". Muinasjutt kui kirjanduse ja müüdi 
vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse «Lillemuinasjutud", Oscar Wilde «Õnnelik prints". Muinasjutu 
dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo «Tuhkatriinumäng", Jaan Kaplinski «Kaks päikest". Võrdlev 
mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kirjanik kui Looja. 
Pärimus kirjanduses 
Eepiline minevik. Sumeri «Gilgameš". Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused: Sophokles «Kuningas 
Oidipus", Albert Camus «Sisyphose müüt". Piibli müüdid ja nende töötlused: keskaegne draama 
«Aadama mäng", Dante Alighieri «Jumalik komöödia", Ain Kalmus «Juudas", Marie Under 
«Tuudaimimarjad". Eepos: Homeros «Ilias", «Odüsseia". Keskaegsed kangelaseeposed: «Vanem Edda", 
«Rolandi laul", «Laul minu Cidist", «Nibelungide laul", «Beowulf". Rahvuseeposed: Elias Lönnrot 
«Kalevala", Friedrich Reinhold Kreutzwald «Kalevipoeg". «Kalevipoja" motiivid luules ja proosas. 
Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kirjanduses ja tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 
positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas «Maailma lõpus", Mati Unt «Argimütoloogia". 
Pärimuse mõtestamine 
Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping kuradiga, ohverdamine, lahkumine 
kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus 
ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, armastus ja kättemaks, sünd ja surm, õitseng ja hääbumine, 
kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, 
ohud teel, surm, elu pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, 
Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 
Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Dracula jt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, näkk, ingel, 
vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, 
kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumalikud kaksikud jt; valge laev, sinilind, 
(sõnajala)õis, lahtised allikad, õnnemaa, paradiis, põrgu jm. Intertekstuaalne lähenemisviis: teose 
avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 
Mõisted 
Argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süžee), arhitekst, eepos, 
intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, müüt, pärimus, rahvuseepos. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli teost järgnevast kirjandusteoste loendist. 
Margaret Atwood „Penelopeia", Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita", Maurice Druon „Zeusi 
mälestused", Johann Wolfgang Goethe „Faust" (I osa), Herman Hesse „Stepihunt", Haruki Murakami 
„Kafka mererannas", Viktor Pelevin „Õuduse kiiver", Terry Pratchett „Eric", Sophokles „Kuningas 
Oidipus", Anton H. Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan", Friedebert Tuglas „Maailma lõpus", 
Oscar Wilde „Dorian Gray portree", Jeanette Winterson 
„Taak". 
 
3.8. Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond" 
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Kursuse lühikirjeldus 
Kursuse eesmärk on asetada kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse ja 
mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja inspireerib. Kirjandusteost 
vaadeldakse ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu olulisemad ideed ja 
suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi. Kursus võimaldab arutleda 
kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda suurele lugejaskonnale ahvatlevaid 
teoseid (menu- ja hittkirjandust). 
Et avardada pilti sõnakunsti võimalustest, tutvustab kursus mõningaid 20. sajandi mõttevoole, millel on 
oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste sisu, väljendust kui ka 
vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide näitanalüüse, samuti mõnest mõttevoolust 
ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist. Ilukirjandustekstide kõrval tuleb kursuse jooksul 
lugeda ka õppeteemadega seostuvat esseistikat ning teha võimaluse korral kirjanduslikku uurimistööd. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja vastuvõttu 
mõjutavaid tegureid; 
2) määrab  vähemalt  kahe  kursuses  käsitletud  autori  ja  nende  teoste  koha  ajastus,  rühmituses  või  
rahvuskirjanduses; 
3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta, arutleb 
selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava 
vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 
6) on  läbi  lugenud  vähemalt  kolm  terviklikku  proosa-  või  draamateost  ning  ühe  eesti  autori  
luuletuskogu ja analüüsinud neid. 
Õppesisu 
Kirjandus ja ühiskond 
Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning peegeldaja. 
Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. Kirjanduse sidumine autori elulooga, selle 
asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. Kirjandusteose sündi mõjutavad tegurid. 
Kirjandusteos kui autori individuaalsuse ja maailmavaate, koolkondliku või rühmitusliku kuuluvuse 
väljendaja. Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Lugeja maitse 
ning valikud. Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 
Kirjandus ja poliitika 
Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade määrajana. Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. 
Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon 
ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud 
(Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, Uku Masing, Artur Alliksaar jt), 
dissidendid (Aleksandr Solženitsõn, Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja 
käsikirjad (Albert Kivikas «Nimed marmortahvlil", Paul-Eerik Rummo «Saatja aadress" jt). Keelatud 
teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu «Keegi ei 
kuule meid", Jaan Kruusvall «Pilvede värvid" jt), metsavendlus (Ene Mihkelson «Katkuhaud" jt), 
religioon (Ain Kalmus «Juudas", Uku Masingu luule jt) jne. Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise 
situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph Brodsky luule; Mihhail Bulgakov «Koera süda" 
või Günter Grass «Plekktrumm" või Imre Kertesz «Saatusetus" või Milan Kundera «Olemise talumatu 
kergus"  või  Boris  Pasternak  «Doktor  Živago"  või  Viktor  Pelevin  «Omon  Ra"  või  David  Michell  
«Pilveatlas" või Bernhard Schlink «Ettelugeja" jt). «Kadunud põlvkond", sõjaromaan (Francis Scott 
Fitzgerald või Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või Arved Viirlaid «Ristideta hauad"). 
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Düstoopia (Aldous Huxley «Hea uus ilm" või George Orwell «1984" jt). Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse 
kajastusi (Edzard Schaper «Maailma lõpp Hiiumaal" või Camilla von Stackelberg «Tuulde lennanud 
lehed"). 
Kirjandus ja mõttevoolud 
(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 
Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). Idamaiste usundite 
vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann Hesse «Siddhartha" või 
Jerome David Salinger «Franny ja Zooey" või Jaan Kaplinski luule jt). Naisvaatepunkt kirjanduses 
(Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (Hanif Kureishi või 
Arundhati  Roy  või  Salman  Rushdie  jt).  New age'i eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castaneda 
«Teekond Ixtlani" jt). 
Esseistika ja arvustus 
Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kirjutamisviisi valik. Esseemeistreid 
(Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt). Raamatusarjad: 
«Eesti mõttelugu", «Avatud Eesti raamat" jt. Esseekogumikud: «Eesti mütoloogiad", «Uued 
mütoloogiad" jt. Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste 
ning uurimisobjekt. Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 
Mõisted 
Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, naisvaatepunkt, 
new age, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, zen-budism, taoism, 
tsensuur, utoopia. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus 
nimetatud autoritelt. 
 
3.9. Valikkursus „Draama ja teater" 
Kursuse lühikirjeldus 
Kursuse kaudu õpitakse mõistma draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris. Õppe 
vältel loetakse ning analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi ning 
täidetakse lihtsamaid dramatiseerimisülesandeid. Kursuse jooksul omandatakse nii teoreetilisi teadmisi 
kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab vaid väikese osa kogu kursuse mahust, kuid on 
nüüdisteatri mõistmise seisukohalt siiski vajalik. Põhitähelepanu pööratakse draama olemuse ja 
teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning etenduse analüüsile. Kursuse käigus külastatakse võimaluse 
korral professionaalset teatrit. Et tutvuda eesti teatriklassikaga, võib kasutatakse võimalusel ka 
arhiivisalvestusi. Teater on olemuselt erinevate kunstiliikide sulam, ühendades muusika, tantsu, 
kirjanduse,  (video)filmi  ja  kujutava  kunsti,  mis  võimaldab  lõimida  kursust  kunsti-  või  
muusikaõpetusega. Eraldi pööratakse valikkursuses tähelepanu eesti teatri kujunemisele ja praegusele 
arengule. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 
2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 
3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 
4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 
5) määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja 
kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu; 
6) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma 
vaatamiskogemuse; 
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7) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke; 
8) teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost; 
9) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust või vaadanud nende salvestusi; 
10) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda 
ning üldinimlike probleemide ja väärtustega. 
Õppesisu 
Draama olemus 
Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Tegelase analüüs: 
muutumatu ja muutuv tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja rolliloome. Draama keskendatus 
inimestevahelisele suhtlemisele ning elu teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja 
probleem. Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen. 
Dramaatika žanrid 
Dramaatika põhižanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised žanrid: liturgiline 
draama, müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia dell arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. 
Performance ja happening. Farss, jant ja sketš. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. 
Kuuldemäng ja lugemisdraama. Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 
Teatri tähendus ja funktsioonid 
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, 
valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll lavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: 
dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt 
ja teatrikriitika. Teatriarvustus. 
Eesti teatri ajalugu 
Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl Menning. Estonia teatri ja Draamateatri 
asutamine. Hommikteater. Lavastajad: Andres Särev, Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming, Mati 
Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo. Nüüdisteater. Repertuaariteater ja projektiteater. 
Mõisted 
Commedia dell' arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, intriig, jant, karakter, 
karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, 
miraakel, monoloog, moralitee, müsteerium, performance, projektiteater, remark, repertuaariteater, 
repliik, situatsioonikoomika, sketš, stseen, stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 
Käsitletavaid draamateoseid 
Merle  Karusoo „Meie  elulood" või  „HIV";  August  Kitzberg „Kauka jumal";  Mart  Kivastik  „Külmetava 
kunstniku portreed. Viinistu triloogia"; Andrus Kivirähk „Eesti matus" või „Voldemar"; Lydia Koidula 
„Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola"; Jaan Kruusvall „Pilvede värvid"; Madis Kõiv «Tagasitulek 
isa juurde"; Oskar Luts «Tagahoovis"; Hugo Raudsepp „Mikumärdi"; Paul-Eerik Rummo 
«Tuhkatriinumäng";  Juhan  Smuul  «Polkovniku  lesk  ehk  Arstid  ei  tea  midagi";  Anton  Hansen  
Tammsaare «Juudit" või «Kuningal on külm"; Jaan Tätte «Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest 
kalakesest" või «Sild"; Mati Unt «Phaeton, Päikese poeg"; Eduard Vilde «Tabamata ime". 
 
3.10. Valikkursus „Eesti kultuurilugu" 
Kursuse lühikirjeldus 
Kursuse jooksul tutvuvad õpilased eestlaste rahvuskultuuriga alates muistsete eestlaste animistlikust 
maailmavaatest kuni tänapäevaste punklaulupidudeni. Seostatakse vanu kombeid ja traditsioone 
tänapäevaga. Tutvutakse nn rahvusliku ärkamisaja perioodiga ning tollaste kultuuritegelaste panusega 
rahvuskultuuri arengusse. Saadakse ülevaade üldrahvalikest üritustest ning arutletakse kultuuriliste 
väärtushinnagute üle. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
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1) teab ning oskab kirjeldada muistsete eestlaste maailmavaadet; 
2) oskab seostada saadud teadmisi teiste kultuurivaldkondadega tänapäeval nagu kunst ja muusika; 
3) teab eesti vanasõnu ning mõistab nende tähendust; 
4) oskab nimetada tänapäeval tähistatavaid rahvakalendritähtpäevi ning kirjeldada kombestikku; 
5) omab ülevaadet üldrahvalikest üritustest. 
Õppesisu 
Animistlik maailmavaade. Looduse isikustamine ja hingestamine kunstis (O. Kangilaski, E. Valter). 
Rahvalaulud, rahvajutud. Eesti vanasõnad kui etnokultuuriliste väärtuste peegeldajad. 
Rahvakalendritähtpäevad. Rahvuslik ärkamisaeg 19. sajandil. Tolle ajastu kultuuritegelaste panus 
rahvuskultuuri arengusse (C.R.Jakobson, J. Hurt, O.W.Masing, Fr.R.Kreutzwald jt). Noor-Eesti rühmitus 
20. saj alguses. Talgute traditsioon talurahvakultuuris ja tänapäeval. Laulupidude traditsioon. 
Üldrahvalikud üritused tänapäeval. 
 
3.11. Valikkursus „Eesti kirjandus" 
Kursuse lühikirjeldus 
Õppetegevuse keskmes on kirjandustekst. Töös tekstidega kasutatakse kõiki kompleksse ja 
funktsionaalse lugemise ning loetu analüüsimise viise, et kujundada õpilastel aktiivset lugejapositsiooni. 
Aeglane lugemine, kommenteeriv lugemine. Lugemine varem etteantud parameetrite järgi (süžeeliste ja 
mittesüžeeliste fragmentide otsimine; autorikõne eristamine; kunstiliste võtete otsimine tekstist). 
Analüütiline lugemine kui teksti analüüsi ning tõlgendamist ettevalmistav etapp. Soovitatud kirjanduse 
iseseisev lugemine kodus. Kirjanduse valimine etteantud põhimõttel. 
Tekstide ümberjutustamine eri viisil: kogu teksti ümberjutustamine, episoodide kaupa ning süžeeliinide 
järgi ümberjutustamine; üldistav ümberjutustamine; loominguline ümberjutustamine, 
ümberjutustamine vaatepunkti muutes. Oma isikliku vaatepunkti analüüs ümberjutustamisel. Teksti 
fragmentaarne ümberjutustamine kaasneb üldistavate ülesannete täitmisega (teose tegelaste ja 
põhikonflikti karakteristika, autori vaatepunkti esiletoomine). Teksti kompleksne analüüs peab silmas 
järgmisi momente: kunstilised iseärasused, žanriline kuuluvus teose loomisaja kontekstis ning autori 
elulugu. 
Teksti mõistmise ja analüüsioskuste arendamine: teose põhiteema esiletoomine, problemaatika ja 
põhikonflikti määramine; faabula ja süžee leidmine; tegelaste struktuuri esiletoomine; autori, jutustaja 
ning kirjandusliku kangelase vaatepunkti määramine; kunstiliste väljendusvahendite ja võtete otsimine. 
Tähelepanekute üldistamine teksti kohta, teksti eri tasandite seoste teadvustamine. Materjali valimine 
loetud teosest. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb eesti kirjandusloo tähtsamaid arengujooni, keskseid autoreid ja teoseid; 
2) on lugenud katkendeid eesti kirjanike teostest ning mõnda teost tervikuna; 
3) mõistab kirjandustekstide sisu ja eesmärki ning autori ideid, taotlusi ja seisukohti; 
4) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende omavahelisi 
suhteid, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab neile hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning 
võrdleb iseennast mõne tegelasega; 
5) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja nähtustega, iseenda ja üldinimlike 
probleemidega; suudab teha üldistusi ja kokkuvõtteid ning kujundab oma arvamuse; 
6) oskab resümeerida ja kommenteerida loetud teosekatkendeid kirjalikult, arutleda erinevate 
seisukohtade ja peamiste teemade üle; 
Õppesisu 
Eesti kirjanduse algus. Kristjan Jaak Peterson. Friedrich Robert Faehlmann, müütilised muistendid. 
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Rahvusliku liikumise aeg. Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg". Lydia Koidula, eesti teatri 
sünd. 
Eesti kirjandus 19.-20. sajandi vahetusel. Juhan Liivi luule, „Peipsi peal". August Kitzberg „Libahunt", 
Eduard Bornhöhe „Tasuja". 
Eesti kirjandus 20. sajandi I poolel. Luule: Gustav Suits, Villem Ridala, Ernst Enno, Marie Under, Betti 
Alver. Proosa: Friedebert Tuglas „Popi ja Huhuu", Eduard Vilde „Mäeküla piimamees", Anton Hansen 
Tammsaare „Kõrboja peremees", „Tõde ja õigus", August Gailit „Toomas Nipernaadi", Albert Kivikas 
„Nimed marmortahvlil". Draama: Eduard Vilde „Pisuhänd". 
Eesti kirjandus 1950. aastatel. Juhan Smuul. 
Eesti kirjandus 1960.-1980. aastatel. Luule: Paul-Eerik Rummo, Jaan Kaplinski, Juhan Viiding, Hando 
Runnel, Doris Kareva. Proosa: Mati Unt „Sügisball"; Jaan Kross „Keisri hull", Viivi Luik „Seitsmes 
rahukevad". 
Eesti kirjandus nüüdisajal. Luule:  Contra,  Kristiina  Ehin  või  teised.  Proosa:  Tõnu  Õnnepalu  
„Harjutused", Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja", Urmas Vadi „Unetute ralli", Leelo Tungal 
„Seltsimees laps", Mari Saat „Lasnamäe lunastaja", Diana Leesalu „Kaks grammi hämaruseni", Mare 
Sabolotny ^Kirjaklambritest vöö" või teised. Draama: Andrus Kivirähk „Helesinine vagun", Jaan Tätte 
„Ristumine peateega", Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portree". 
Lugemiseks ja klassis arutamiseks kirjandustekstide valikul arvestab õpetaja kirjandusteose sisu, 
õpilaste huve ning keeleoskuse taset. 
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4. VENE KEEL 
4.1. Üldalused 
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) süstematiseerib  ja  üldistab  oma  teadmisi  õigekirjast  ning  saavutab  kirjaoskuse  kõrgema taseme;  
2) õpib tundma leksikoloogia, stilistika ja kõnekultuuri tähtsamaid küsimusi;  
3) arendab oskusi, et töötada erinevates funktsionaalstiilides tekstidega;  
4) oskab tekste (sh meediatekste ja reklaami) analüüsida ning kriitiliselt hinnata, saades aru autori  
kavatsusest ning osates eristada usutavat ja ebausutavat infot;  
5) õpib loetust ja kuuldust adekvaatselt aru saama;  
6) õpib  õigesti  valima  keelendeid,  luues  mitmesuguse  eesmärgiseadega  suulisi  või  kirjalikke  
tekste, sh õpingutele ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;  
7) täiustab oskust oma seisukohta õigesti ja veenvalt väljendada;  
8) õpib kirjutama mitmes žanris arutlevaid tekste ning  tarbetekste; 
9) kujundab adekvaatse ja stabiilse enesehinnangu;  
10) oskab saadud teadmisi rakendada elus ning oma tulevases kutsetöös;  
11) kujuneb vaimselt arenenud ja sotsiaalselt aktiivseks isiksuseks, kes on valmis end täiendama;  
12) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende väärtust ühiskonnas. 
 
4.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Gümnaasiumiastmes, millega üldharidus lõpeb, on oluline soodustada õpilaste sotsiaalset kohanemist, 
arvestades tööturu eripära ja reaalseid vajadusi. Teoreetilised teadmised vene keelest ja keele praktiline 
valdamine aitavad saada tänapäevaühiskonna tegusaks  liikmeks ning leida väärika töö eriti niisugustes 
tegevusvaldkondades   nagu   tõlkimine,   kirjastustegevus,   toimetajatöö,   petajatöö,   teadus,   turism,  
sotsiaaltöö,  meditsiin  ning  äritegevus.  Õpilaste  sotsialiseerumine  tagatakse  saliselt  selle  ainekava 
põhieesmärkide saavutamise ja üksikülesannete täitmise kaudu.   
Vene keele õppe lõppeesmärk on oskus lahendada aktuaalseid suhtlusülesandeid keelevahendite toel.  
Vene keele valdamine paneb aluse teiste keelte ja ülejäänud õppeainete edukale omandamisele, aitab 
kujundada õpilaste maailmapilti, avardab nende silmaringi ning arendab mõtlemist.  
Teoreetilised  teadmised  on  keele  praktilise  valdamise  aluspõhi,  seepärast  sisaldab  gümnaasiumi 
ainekava    kolme    tüüpi    õppematerjali:    teadmised    keelest    ning    keele-    ja    suhtlusoskus.  
Gümnaasiumilõpetaja   peab   valdama   tänapäeva   keeleteadust,   uut   tehnoloogiat   ja   uusi   tööviise.  
Praktilised kursused eeldavad õpitud teoreetiliste teadmiste rakendamist.  
Gümnaasiumi  vene  keele  ainekava  on  üles  ehitatud  põhimõttel  üldiselt  üksikule.  Kursus  „Keel,  
ühiskond, kultuur“ on kõige üldisem. Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid hiskonnas:  
kuidas keel toimib märgisüsteemina, milline on vene  keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse 
ja   iseärasuste  poolest,   mis   on  vene  murded  ning  kui  das   on  vene  kirjakeel   ajalooliselt   nende  
põhjal kujunenud. Tähtsal kohal on keele varieerumise käsitlemine – eristatakse kirjakeelt ja kõnekeelt, 
eriallkeeli ja slängi ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka vene keele arendamise küsimusi. Keele 
ja   ühiskonna   suhete   mõistmine   aitab   mõista   keelt   kui   infovahetussüsteemi   ning   keskset   
identiteediväljendajat.  
Kursuse  „Tekst.  Teksti  stilistika“  kaudu  saavad  õpilased  teoreetilisi  teadmisi  teksti  struktuurist  
ning  mitmesugustes   suhtlusoludes   kasutatavate   eri   tüüpitekstide   loomisest,   mõistmisest   ja  
indamisest. Kursuses  vaadeldakse  süvendatult  teksti  keele  ja  stiili  küsimusi.  Käsitletakse  rinevate  
tekstiliikide keelelisi  ja  stilistilisi  erinevusi,  vaadeldakse  sõnavara  stiililisi  kihistusi  ja  
tähendusnüansse  ning kirjutamise  komponente  ja  nõudeid  eri  tekstiliikide   keelele.  Põhilistest  
stiilivigadest  antakse süstemaatiline ülevaade.   
Kolm vene keele praktilist kursust („Kõnekultuur”, Kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine“, ”Ortogr 



  

172 
 

aafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus“) täiustavad suulise  ja  kirjaliku  teksti  mõistmiseks  ning  
loomiseks   vajalikke   oskusi.   Praktiline   vene   keele   oskus  tähendab  kirjakeele  valdamist  teksti  
vastuvõtu ja loomise oskuste – lugemise, kirjutamise, kõnelemise ja kuulamise – ning neid siduva 
vahendusoskuse  koostoimes.  Lugemisoskuse  arendamise  laiem  eesmärk  on  kujundada  kriitilist  
teabekasutajat. Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. 
Selle  oluline  osa  on  võimesiduda  oma  tekstiga  teistest  tekstidest  saadud  infot  ning  arvestada,  viidata,  
tsiteerida ja refereerida teisi tekste, s.o kirjutada alustekstide põhjal. Peale selle on  vene  keele  
õpetamisel  traditsiooniliselt  suure  tähelepanu  all  õpilase  kirjalik  kõne.  Õpilaste igekeelsusoskuste  
täiustamiseks   on   gümnaasiumis   ette   nähtud   praktilise   vene   keele   kursus   tööks  ortograafia   ja   
interpunktsiooniga.   Kõnelemisoskus   tähendab   nii   oskust   esineda   kui   ka   võimet   valida  
suhtlusolukorrast ning vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ja stiil, samuti võimet suhtlust või teemat 
alustada, arendada ning tõrjuda. Kuulamisoskuse are ndamise eesmärk on mõista vestluspartneri 
 
4.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) on omandanud lingvistilised põhiteadmised keelest kui süsteemist ja selle realiseerumisest kõnes;  
2) tunneb ortograafia- ja interpunktsiooni- ning teisi vene keele norme;  
3) loeb ning kuulab mitmesugustes stiilides ja mitut tüüpi tekste ning mõistab nende sisu;  
4) loob olenevalt suhtluseesmärgist ja kõnesituatsioonist mitmesugustes stiilides ning mitut tüüpi 
sidusaid tekste;  
5) võib esineda suulise lühiettekandega;  
6) kirjutab arutlevaid tekste mitmes žanris;  
7) teeb ilukirjandusliku teksti lingvistilist analüüsi;  
8) hindab kriitiliselt meediainfot ja internetist saadud teavet;  
9) tunneb dialoogilise teksti ülesehituse eripära; on suuteline võtma osa argumenteeritud dialoogist, 
analüüsima vestluse kulgu ning hindama selle tulemusi;  
10) kasutab vajaliku teabe leidmiseks sõnastikke, teatmeteoseid ja internetti;  
11) seostab saadud infot eluliste situatsioonidega ning tulevase erialase tegevusega.  
 
4.2. I kursus „Keel - ühiskond - kultuur" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) mõistab keele rolli ning funktsiooni ühiskonnas, teadvustab keele ja kultuuri vastastikust seost;  
2) tunneb vene keele eripära võrreldes teiste keeltega;   
3) suhtub lugupidavalt teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse, sh eesti keelesse, lõimudes Eesti  
mitmekultuurilisse ühiskonda;  
4) teadvustab keeleliste ja mittekeeleliste suhtlusvahendite vastastikust seost;  
5) analüüsib keele arengutendentse ning keele tänapäevaseisundit;  
6) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme. 
Õppesisu 
Suhtlemine keele abil inimese evolutsiooni käigus. Keele ja mõtlemise seos. Keel ja ühiskond, keel ja 
isiksus.  Inimeste  suhtlemine  ning  loomade  suhtlemine.  Keel  ja  mitteverbaalsed  suhtlusvahendid.  
Rahvuskultuuri mitteverbaalsete suhtlusvahendite eripära.  
Keele funktsioonid. Keel kui infoedastusvahend. Keel kui suhtlusvahend. Keel kui mõtlemisvahend. 
Keel kui emotsioonide väljendaja. Keel kui kuuluvuse väljendaja (etniline, sotsiaalne, paikkondlik, 
sooline).  
Keel kui märgisüsteem. Semiootika. Kuulsad semiootikud (Juri Lotman, Umberto Eco jt). Loomulikud ja 
tehiskeeled. Esperanto. Tänapäeva tehiskeeled.  
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Keel ja kõne. Suuline ja kirjalik kõne. Kirja tekkimine ja areng. Tähestik. Slaavi kiri. Kirill ja Mefodi kui  
slaavi tähestiku loojad.  
Keelkonnad ja keelerühmad. Indoeuroopa keelkond. Romaani, germaani ja slaavi keelerühm. Vene keel 
võrdluses slaavi keeltega. Uurali keeled. Soome-ugri keelerühm. Eesti keel kui soome-ugri keelerühma 
keel. Elav ja surnud keel.  
Vene keel Eestis: kõnelejad, territoriaalne levik (linna- ja maaelanikkond, Kirde-Eesti, Peipsi-äärne  
ja teised regioonid). Vene keel Eesti venekeelses meedias.  
Tänapäeva vene keele arenemistendentsid.  
Keel kui vaimsete väärtuste väljendaja ning kandja.  Rahvuskeel. Euroopa Liidu ja ÜRO töökeeled.   
Keelte ja kultuuride vastastikused mõjutused. Laensõnad keeles.  
Kirjakeel.   Släng,   žargoon   (sotsiaalne,   professionaalne,   ealine   jt).   Argikeel.   Dialektid.   
Keelekasutuseealised ja soolised erinevused. Allkultuuride keel 
 
4.3. II kursus „Tekst keeles ja kõnes. Teksti stilistika" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab teksti kui keele- ja kõneüksuse põhitunnuseid; 
2) oskab analüüsida teksti formaalseid tunnuseid;  
3) orienteerub keeleühikute ja tekstide stiililises mitmekülgsuses;  
4) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;  
5) väljendab oma mõtteid ja tundeid, arvestades suhtlusvaldkonda, -situatsiooni ja -eesmärki ning  
järgides stiili- ja etiketinorme. 
Õppesisu 
Tekst. Põhikooli  materjali  kordamine  ja üldistamine:  tekst,  teema,  pealkiri,  põhiidee, teksti  
mõtteline terviklikkus, liigendatus, teksti sidusus. Kõnetüübid. Keelesüsteemi tekstitasand. 
Keeletasandite üksuste funktsioneerimine tekstis.   
Teksti formaalsed ja keelelised tunnused. Teksti sidususe liigid. Lausete ja tekstiosade järjestikune  
(lineaarne) seos. Kõigi tekstiosade vertikaalne (globaalne) seos, mis vormistab tekstist tervikliku üh 
iku: jaotumine paragrahvideks, osadeks, rubriikideks.  
Leksikaalsed   sidususvahendid:   sõnakordus,   asendussõnad   (asesõnad,   sünonüümid   jne).  
Assotsiatiivseosed.   
Grammatilised sidususvahendid: aspekt, aeg, kõneviis, pööre, lausete süntaktiline struktuur jt.  
Lausete  ja  tekstiosade  loogiliste/mõtteliste  suhete  vormistamise  vahendid:  pealkiri,  sidendlaused,  
resümeerivad sõnad, sidesõnad, rõhumäärsõnad, kiilud jt.  
Olemasolev (lähte-) info ning uus (kommunikatiivselt oluline) info lauses. Siirdumine ühelt teabeliigilt  
teisele tekstis: ahelseos, paralleelseos. Teksti sisu terviklikkus.   
Teksti kommunikatiivne suunitlus. Suhtlussituatsioon. Teksti eesmärk. Adressaat. Mõjutamine keele  
abil.  Teksti  organiseerimise  iseärasused  elektronruumis  (hüpertekst,  lähtetekst  ja  kasutajate  
kommentaarid jt). Suhtlemine internetis.  
Teksti funktsioneerimise peamised valdkonnad. Funktsionaalstiilid. Stiilide realiseerimise kirjalik ja  
suuline vorm.   
Asjaajamistekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Asjaajamistekstide  peamised  keelelised  
erijooned.   
Teadustekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Teadustekstide  peamised  keelelised  erijooned.  
Teadusliku artikli, monograafia mõiste.  
Ajakirjandustekstid, nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Ajakirjandustekstide  peamised  keelelised  
erijooned.   
Kõnekeel. Kasutusala, eesmärk ja suhtlussituatsioon. Kõnekeele peamised keelelised erijooned.  
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Ilukirjandustekstid,  nende  kasutusala,  loomise  eesmärk.  Ilukirjanduskeele  peamised  iseloomulikud 
jooned. Ilukirjanduslikud väljendusvahendid.  
Mitteverbaalsed teabeedastusvahendid kirjalikus tekstis:  illustratsioonid, graafikud, skeemid, fotod, 
internetinaeratused jt. 
 
4.4. III kursus «Praktiline vene keel I (kõnekultuur)" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:    
1) valdab kõnekultuuri põhimõisteid;  
2)  valib   sobivaid   keelendeid,   võttes   arvesse   suhtlusvaldkonda   ja   -situatsiooni   ning   adressaadi  
eripära;  
3) rakendab  praktikas  teadmisi  peamistest  keelenormidest  (ortoeepilistest,  leksikaalsetest, 
morfoloogilistest, süntaktilistest, stilistilistest);  
4) ehitab loogiliselt ning õigesti liht- ja liitlauseid ning paigutab tekstiosad loogiliselt;      
 5) kasutab tekstides vene keele kogu rikkust, sh väljendusrikkaid keelendeid;  
6) arvestab kõneetiketti;  
7) loob õppe-teaduslike ja avalike esinemiste tekste, toetudes teadmistele heast keelekasutusest ning 
järgides teksti loogilisele struktuurile esitatavaid nõudmisi.                                                                                                                                                                                                
Õppesisu 
Kõnekultuuri põhimõisted. Keel ja isik. Isiku keelekultuur ja ühiskonna keelekultuur. Raamatulik 
(ametlik) keel, kõnekeel. Kõne põhiomadused. Kirjakeele normid ja variandid. Kõneetikett.  
Kõne põhiomadused:  sisukus,  loogilisus,  kohasus,  täpsus,  puhtus,  õigsus,  rikkus,  ilmekus.  Kõne   
sisukus, informatiivsus. Kõne oogilisus. Loogilisuse tingimused. Tüüpilised ebaloogilisused. Keelendi te 
kohasus: stiililine, kontekstiline, situatiivne. Kõne kohasus ja puhtus. Kohane sõnade valik.  
Sõnakasutuse täpsus. Sünonüümid, paronüümid, mitmetähenduslikud sõnad, homonüümid.  
Laensõnad, kantseleikeelendid, kõnestambid, historismid. Parasiitsõnad, žargonismid, ebasündsad 
väljendid. 
Õigekeelsus kui kirjakeele normide järgimine. 
Kõne rikkus ja mitmekesisus. Sõnamoodustusviisid kõnes.  
Kõne väljendusrikkus. Pseudoväljendusrikkus (ilutsemine).  
Kirjakeele normid. Ortoeepianormid. Ortoeepianormide rikkumise sagedused. 
Sõnade ühilduvus: leksikaalne, rammatiline, stilistiline. Tüüpilised ühildumisvead.  
Morfoloogianormid. Nimi-, omadus- ja arvsõnade (suulises kõnes), asesõnade, tegusõna pöörde- ja 
soovormide, kesksõnade ja gerundiumide vormide moodustamise ning kasutamise vead.  
Süntaksinormid. Käändelise rektsiooni, gerundiumi kasutamise, aluse ja öeldise ühildumise tüüpilised 
vead. Sõnajärjevead lauses.  
Stiilinormid ja nende liigid. Tüüpilised reeglite rikkumise juhud.  
Vene kõneetikett. Kõne-eetika peamised reeglid.  Žargonismid,  ebasündsad väljendid,  nende kasutuse 
lubatud kõnepiirid.  
 
4.5. IV kursus «Praktiline vene keel III (kirjalike tekstide vastuvõtt ja loomine)" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab kirjaliku kõne suhtlusvaldkonnast olenevat eripära;  
2) tunneb eri žanris kirjalike tekstide iseärasusi;  
3) mõistab ja koostab kirjalikke tekste;  
4) oskab kriitiliselt hinnata kirjalikke tekste (oma ja teiste, autentseid ning õppetekste);  
5) redigeerib oma kirjalikke tekste. 



  

175 
 

Õppesisu 
Kirjalik kõne, selle iseloomustus ja erinevus suuliselt kõnest. Kommunikatiivne kirjalik kõne.  
Õpitavate    kirjalike    tekstide    tüübid:    ümberjutustus,    kirjand,    essee,    laiapõhjaline    vastus  
probleemküsimusele.   
Ümberjutustuste kirjutamine eri stiilis ja žanris tekstidest.  
Arutlev  kirjand,  selle  struktuur  (sissejuhatus,  põhiosa,  kokkuvõte).  Teema  sõnastamine  (teema kui 
mõiste,   teema  kui   arvamus,   teema  kui   küsimus).   Juhtiv   tees.   Argumentide  liigid.   Tekstilõik  ja   
selle struktuur.  Teksti  loogilisuse  ja  sidususe  vahendid.  Üksikasjaliku  vastuse  probleemne  küsimus  
kui arutlustüüp.  
Essee kui vabatekstitüüp.  
Tarbetekst.  Avalduse,  juhendi,  volituse,  allkirjastatud  tõendi,  CV  kirjutamine.  Ametlik  kiri.  
Ametlikud tekstid elektroonilisel kujul.  
Teadustekst. Konspekt, referaat, nende liigid. Aimetekstide konspekteerimine ja refereerimine. Kriitil ine 
suhtumine internetis pakutavatesse valmisreferaatidesse.   
Publitsistlik tekst. Informatsioonilised ja kriitilised lühisõnumid. Artikkel. Reklaam ja selle liigid. 
Kuulutuse ning retsensiooni kirjutamine, arvestades nende sisu ja struktuuri erijooni.  
Elektroonilised  väljaanded.  Kriitiline  suhtumine  meediatekstidesse.  Tekstide  loomine  internetis.  
Internetisuhtluse kultuur.  
Kirjalike tekstide parandamine. Teksti sisu, kompositsiooni ja keele parandamine 
 
4.6. V kursus «Praktiline vene keel IV (ortograafia ja interpunktsiooni korrektsioonikursus)" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane:  
1) valdab vene keele ortograafia- ja interpunktsiooninorme;  
2) kirjavahemärgistab õigesti õpitud tüüpi lauseid; põhjendab kirjavahemärgi kohta ja valikut;   
3) leiab ortograafia- ja punktuatsioonivead ning parandab need;  
4) oskab  vajaliku  ortograafia-  ja  interpunktsiooniteabe  saamiseks  kasutada  sõnastikke, raamatukogu 
katalooge ning internetti. 
Õppesisu 
Ortograafia 
Vene ortograafia peamised printsiibid. Vene õigekirja morfoloogiline iseloom. Täishäälikute  õigekiri  
sõna  lihttüves:  kontrollitavad  rõhutud  täishäälikud,  mittekontrollitavad  rõhutud täishäälikud,  
vahelduvad  täishäälikud.  Täishäälikute  õigekiri ж,  ч,  ш,  щ,  ц järel  eri  sõnaliikidesse kuuluvate 
sõnade lihttüves, sufiksis ja sõnalõpus. 
Kaashäälikute  õigekiri  sõna  lihttüves:  helilised  ja  helitud  kaashäälikud,  kaksikkaashäälikud, 
mittehääldatavad kaashäälikud.  
Nimisõnade, omadussõnade, kesksõnade käändelõppude ja tegusõna pöördelõppude õigekiri.  
Eesliidete õigekiri: з-lõpulised eesliited ja eesliide с-; eesliited пре- ja при-; ы ja и eesliidete järel.  
ъ ja  ь kasutamine  vene  ja  laensõnades.  ь õigekirjutus  ж,  ч,  ш,  щ järel  eri  sõnaliikidesse  kuuluvates  
sõnades.  Kokkukirjutamine  ja  sidekriips  eri  sõnaliikide  puhul  ning  sõnades  komponentidega пол ja 
полу-.  
Sufiksite õigekiri eri sõnaliikides. н ja нн eri sõnaliikides. нe kokku- ja lahkukirjutamine eri 
sõnaliikidega. нe ja ни eristamine.  
Määrsõnade õigekiri. Arvsõnade õigekiri. Tuletatud ees- ja sidesõnade kirjutamise komplitseeritud 
juhud. Suurtähtede õigekirjutuse rasked juhud. 
Interpunktsioon.  
Vene  interpunktsiooni  printsiibid.  Lauselühenditega  lihtlause.  Kirjavahemärgid üksikute,  korduvate  
ja  paarissidesõnadega  koondlauses.  Lause  kõrvalliikmete  kirjavahemärkidega eraldamine  
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(обособление).  Kirjavahemärgid  täpsustava,  selgitava  ja  täiendava  tähendusega lauseliikmete 
puhul. Kirjavahemärgid kiilsõnade ja kiillausetega ning ütte ja hüüdsõnadega lausetes.  
Võrdlustarindid. Tarindid sidesõnaga как. Kirjavahemärgid rind-, põim- ja sidesõnata lauses.  
Jutumärgid  ja  teise  isiku  kõne:  tsiteerimisviisid, kirjavahemärgid  teise  isiku  sõnu  ning  dialoogi 
edastades. Epigraafi vormistamine.  Autoriomane kirjavahemärkide kasutamine. 
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5. KIRJANDUS (VENE KEELES) 
5.1. Üldalused 
5.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) loeb ja väärtustab vene, eesti ning maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, 
suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;  
2) väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust ning kirjanikku kui loojat ja 
mõistab kirjandusega seotud elukutsete ja ametite sisu ning väärtust ühiskonnale;  
3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat ning kujutlus- ja mõttemaailma 
arendajat;  
4) loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre ning eristab 
kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;  
5) mõistab  sõnakunsti  väljendusvahendite  mitmekesisust  ning  nende  erinevusi  ja  sarnasusi 
võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika);  
6) tajub  kirjandusteksti  mitmeti  tõlgendatavust,  erinevate  kultuurikontekstide  tausta  teose 
mõistmisel ning näeb kirjanduses inimese ja maailma mõistmise mudelit;  
7)  kujundab   endast   teadlikku   lugejat,   kes   kirjanduse   toel   arendab   oma   eetilisi   ja   esteetilisi  
väärtushinnanguid ning maailmavaadet;  
8) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja infoallikaid, arendab nii suulist kui ka kirjalik ku 
väljendus- ja arutlusoskust ning loovust. 
 
5.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Gümnaasiumis õpitakse kirjandust mõneti teistel alustel kui põhikoolis, sest materjali problemaatilis- 
temaatiline käsitlus on ühendatud ajaloolis-kirjandusliku printsiibi järgimisega. Õpilased saavad 
ettekujutuse kirjanduse põhietappidest nende kronoloogilises järgnevuses ning tutvuvad sügavamalt eri 
kirjandusvoolude spetsiifiliste joontega. Kirjandusteoseid analüüsitakse nende loomisajastu kontekstis, 
juhtides õpilasi mõtlema mineviku ja tänapäevaelu probleemidele, kujundades väärtushinnanguid ning 
kõlbelisi orientiire. Kirjandust käsitledes kasvatatakse õpilastes suuremat avatust ja lugupidamist teiste 
rahvaste kultuuride vastu ning kujundatakse püsivamaid tunnetushuve. 
Õppeaine põhisisu on kirjandusteoste lugemine ja käsitlemine, mis arendab esteetilist taju, ent 
soodustab ka rahvuskultuurilise teadvuse ja eneseteadvuse arengut. Kirjandus võimaldab õpilasel 
teadvustada oma mina ja ainulaadsust muutuvas maailmas ning soodustab elueesmärkide teadlikku 
valikut. Kirjanduse käsitlemine gümnaasiumis on suunatud eelkõige sellele, et arendada lugejateadvust 
ning isiksuslikku – vastutavat ja emotsionaalset – suhet kirjandusega. 
Kursus „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine“ tutvustab õpilastele romantismi 
tekke ajaloolisi ja kultuurilisi eeldusi, arengu põhietappe ning eri rahvuskirjanduste kirjanike-
romantikute teoste kunstilisi iseärasusi. Monograafiliselt käsitletakse romantismi tähtsamate esindajate 
loomingut. Lugemiseks ja analüüsimiseks valitakse romantismi tuntumaid teoseid. Erilist tähelepanu 
pööratakse romantilise maailmavaate peegeldamisele kirjandusteostes, romantilise kangelase 
kontseptsioonile ning romantismipoeetika põhivõtetele. Arutletavate probleemide keskmes on kõigile 
romantikuile omased kujutlused isiksuse väärtusest ja ainulaadsusest, tema seesmisest vastuolulisusest 
ning vabadusihast kui inimese loomuomadusest. 
Eri rahvuskirjandusi esindavate kirjanike teoseid käsitledes tuuakse esile romantismi ühiseid jooni ning 
pööratakse tähelepanu eri autorite romantismipoeetika variatiivsusele. Romantismi vaadeldakse kui 
tegelikkuse esteetilise tunnetamise viisi, mida ei käsitata realismile allajäämisena, vaid omalaadse 
klassitsismist eristumisena. Koos sellega jälgitakse, kuidas romantism vähehaaval oma võimalused 
ammendab ning tema rüpes hakkavad tekkima uue, realistliku maailma ja inimese kujutamise alged. 
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Kursuses „19. sajandi II poole kirjandus: realism“ pööratakse põhitähelepanu realismi tekkimise ja 
arengu peamistele etappidele ning realismi erinevusele varasemate kirjandusvooludega võrreldes. 
Analüüsides rahvuskirjanduste realismi tuntumate esindajate põhiteoseid, tutvuvad õpilased 
realismipoeetika põhimõtete, realismikontseptsiooni kangelase ning käsitusega isiksuse ja ühiskonna 
keerulistest suhetest. Realismi mitmekesisus võimaldab oluliselt süvendada õpilaste ettekujutust 
kirjaniku individuaalsest stiilist, autoripositsiooni väljendamise vormidest, tegelaste iseloomustamise 
viisidest ning psühhologismi arengust. Samaaegu avarduvad ettekujutused kirjanduse žanrisüsteemist. 
Kursuse aluseks oleva ajaloolis-kirjandusliku ja problemaatilis-temaatilise käsitluse kombineerimine 
eeldab enam-vähem täielikku tutvumist kuulsamate realismikirjanike loomingulise biograafiaga, 
käsitletavate teoste loomise ajastuga ja nende ajaloolise tingituse mõistmist. Arutletavad probleemid on 
sõnastatud nii, et rõhutada käsitletavate teoste tähenduse aegumatust. On tähtis, et õpilased võtaksid 
kirjandusklassika teoseid vastu tänapäevaelu probleemide ja nähtuste prisma läbi. Kursuse maht tingib, 
et  sügavamaks  käsitluseks  tuleb  teoseid  rangelt  valida;  seda  tähtsam  on  äratada  õpilastes  huvi  selle  
olulise maailmakirjanduse ajajärgu vastu ning ergutada neid iseseisvalt lugema. 
Kursus  „20.  sajandi  I  poole  kirjandus“  tutvustab  õpilastele  vene  kirjandust  (nii  metropolis  kui  ka  
emigratsioonis), ent ka maailmakirjanduse tekste sellest perioodist. Kursuse põhieesmärk on süvendada 
ajaloolis-kirjanduslikke teadmisi ja mõisteid, mis iseloomustasid kirjandust 20. sajandi algul. 
Käsitletakse teoseid kirjanikelt, kes esindavad modernistlikke ning avangardistlikke kirjandustendentse, 
suundi ja rühmitusi vene, eesti  ning maailmakirjanduses. 20. sajandi esimene pool oli luulekeele 
moderniseerimise periood, ajajärk, mil töötati välja uusi kunstilisi väljendusvahendeid kõige 
erinevamates kirjandusžanrides. Kohustuslikult käsitletavad kirjandusteosed valitakse nii, et õpilased 
saaksid ettekujutuse olulisematest suundadest tolle aja kirjanduses (uusromantism, sümbolism ja 
dekadents, akmeism, futurism), ent ka nende kunstifenomenide vastastikusest toimest konkreetses 
kunstiteoses. 
Kursuses „20. sajandi II poole ja 21. sajandi alguse kirjandus“ vaadeldakse maailmakirjanduse tendentse  
ja  nähtusi  pärast  Teist  maailmasõda.  Kursus  annab  õpilastele  ettekujutuse  põhilistest ajaloolis-
kirjanduslikest ning ühiskondlik-kultuurilistest protsessidest 20. sajandi teise poole ja 21. sajandi alguse 
maailmakirjanduses.  Õpilased  tutvuvad  kirjanike  elulugude  ja  loominguga  ning  nende  teostega  
maailmakirjanduse kontekstis. Materjali suure mahu tõttu valib õpetaja kohustuslikuks lugemiseks 
üksikuid teoseid, teisi käsitletakse ülevaates. Selle perioodi teoseid käsitledes tuleb silmas pidada nii 
kursuses esindatud teoste žanrilist mitmekesisust, eri suundade ja voolude küllust, mis iseloomustavad 
kirjandusprotsessi, kui ka selle orgaanilist seost varasemate ajastute kirjandusega. Peamine rõhk nagu 
eelnevateski kursustes pannakse kunstiteoste kõlbelisele, üldinimlikule problemaatikale. 
 
5.1.3. Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) on  omandanud  ettekujutuse  maailmakirjanduse  arengust,  selle  põhietappidest  ning  eri 
kirjandusvoolude tunnustest; 
2) teab käsitletud kirjandusteoste sisu ning põhifakte tähtsamate kirjanike elust ja loomingust; 
3) analüüsib ning tõlgendab kirjandusteost kui kunstiteost, kasutades ajaloo- ja kirjandusteadmisi; 
4) seostab ilukirjandusteoseid ühiskonnaelu ning kultuuriga; mõistab käsitletud kirjandusteoste 
ajaloolis-konkreetset ja üldinimlikku sisu; 
5) tajub kirjandusteost tema loomisajastu kontekstis, seostab seda ajastu kirjandusvoolu ning 
tänapäevaga; 
6) toob esile autoripositsiooni; 
7) oskab kõrvutada ühe ja sama teose erinevaid tõlgendusi ning teha argumenteeritud järeldusi; 
8) oskab väljendada ja argumenteerida oma suhtumist loetud teosesse nii suuliselt kui ka 
kirjalikult ning eri žanrides (suuline esinemine, retsensioon, essee, arutlev kirjand); 
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9) valdab suulise esinemise ning diskussioonis osalemise oskusi ja reegleid; 
10) oskab materjali koguda ja süstematiseerida ning kasutada teatmekirjandust eri laadi tekste 
koostades ja korrigeerides; 
11) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid autoreid ja teoseid ning tunneb eesti kirjanduse olulisi 
arenguetappe käsitletud näidete põhjal; on motiveeritud eesti kirjandust iseseisvalt lugema. 
 
5.2. I kursus „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine"  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes romantismi ja realismi tekkimist kirjanduses, nimetab 
tähtsamaid žanre, autoreid ja nende teoseid; 
2) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste ning proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
4) väljendab oma argumenteeritud  arvamust loetud  teosest suulises ja kirjalikus vormis ning 
vormistab neid korrektselt; 
5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli pikemat proosateost, tunneb teoste ning 
nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloo. 
Õppesisu 
Romantismi kui kirjandusvoolu põhižanrid. Romantiline kangelane. Kangelase ületamatu konflikt 
ühiskonnaga.  Romantilise  kangelase  traagiline  saatus  (George  Gordon  Byron,  Heinrich  Heine,  Victor  
Hugo, Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin, Mihhail Lermontov). 
Realismi tekkimine. Realistliku teose kangelane (Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin, Mihhail 
Lermontov, Nikolai Gogol). 
Draamateosed 19. sajandi alguses, nende spetsiifika (Aleksandr Gribojedov, Aleksandr Puškin). 
Tüüpkangelased kui peamine väljendusmeetod. 
Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja 
filmi võrdlev analüüs. 
Mõisted. Teose ajaloolis-kultuuriline kontekst. Romantism. Romantiline kahestumine. Romantiline 
poeem. Lüüriline luuletus. Romantiline kangelane. Autori isiksuse representatsiooni eri tüübid 
kirjandustekstis: lüüriline kangelane, jutustaja. 
Realism. Tüpiseerimine. Tüüpiline kuju. Liigne inimene. Komöödia. Romaan. Romaan luuletuses. 
Jutustus. Poeem. Onegini stroof. 
Arutlusteemasid. Kirjandusliku kangelase võõrandumine maailmast. Vabaduspüüd kui romantilise 
kangelase loomupärane omadus. Unistuse ja tegelikkuse, kangelase ja massi konflikt. Inimsuhete 
probleeme. Liigne inimene kui kirjandusteoste kangelane. Luuletaja saatus ja tema ettemääratus 
kannatustele. Tegelaste eetilised, sotsiaalsed ja psühholoogilised probleemid. 
Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast 
loendist vähemalt neli ulatuslikumat teost: George Byroni luuletused, „Child Haroldi palverännak“ või 
„Korsaar“ (katkendid); Heinrich Heine lüürika; Victor Hugo „Jumalaema kirik Pariisis” (katkendid); 
Aleksandr Gribojedov „Häda mõistuse pärast“; Aleksandr Puškini luuletused, „Kaukaasia vang” või 
„Bahtšisarai purskkaev”, „Väikesed tragöödiad” või ”Boris Godunov”, „Jevgeni Onegin“; Mihhail 
Lermontovi luuletused, „Meie aja kangelane“; Nikolai Gogol „Peterburgi jutustused“, „Surnud hinged“ 
(I köide). 
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5.3. II kursus „19. sajandi II poole kirjandus: realism" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab  õppematerjalidele  toetudes  realistlikku  kirjandust  ja  tähtsamaid  žanre  ning 
nimetab autoreid ja nende teoseid; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, 
tegelaste suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
4) väljendab oma argumenteeritud  arvamust loetud  teosest suulises ja kirjalikus vormis ning 
vormistab neid korrektselt; 
5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli pikemat proosateost, tunneb teoste ning 
nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 
Õppesisu 
Realism vene kirjanduses. Realistlik isiksusekontseptsioon. Tüüp ja prototüüp. Realistliku teose süžee ja 
konflikt.Kirjanduse žanrisüsteemi areng: psühholoogiline romaan, sotsiaal-filosoofiline romaan, 
romaan-epopöa, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama. Psühhologismi areng proosas ja 
draamas. Kodanliku lüürika ja nn puhta kunsti poeesia. 
Psühhologism luules. Luuletsükli mõiste (Fjodor Tjuttšev, Afanassi Fet). 
Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja 
filmi võrdlev analüüs. 
Mõisted: realism, uued inimesed, nihilism, liigne inimene kui kirjandusteoste kangelane, naise 
emantsipatsioon, kodanikuluule, puhas kunst, luuletsükkel, sotsiaal-filosoofiline romaan, 
psühholoogiline romaan, sotsiaal-olustikuline draama, psühholoogiline draama, rahvalikkus, historism, 
romaan-epopöa, novell. 
Arutlusteemasid. Kõlbelised otsingud ja isiksuse enesemääratlus. Isiksuse ja ühiskonna konflikt, 
keskkonna mõju inimese vaimuelule. Saatuse probleem, elu mõte ja surma saladus. 
Tõelised ja mittetõelised väärtused. Põlvkondade probleem. Inimene perekonnas. Inimene ajaloolise 
murrangu ajal. Raha võim. Nihilism 19. sajandi II poole kirjanduses. Naise kuju realistlikus kirjanduses. 
Sotsiaalsed  teemad  19.  sajandi  II  poole  lüürikas.  Inimese  tundemaailm  lüürikas.  Olmetegelased 
19. sajandi II poole kirjanduses. 
Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse vähemalt neli 
romaani ja 1–2 draamateost alljärgnevast loendist: Honoré de Balzac „Šagräännahk“ või „Gobseck“; Ivan 
Turgenev „Isad ja pojad“; Aleksandr Ostrovski „Äike“ või „Kaasavaratu”; Nikolai Nekrassovi 
luuletused; Fjodor Tjuttševi luuletused; Afanassi Feti luuletused; Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja 
karistus“; Henrik Ibsen „Nukumaja“; Lev Tolstoi „Sõda ja rahu“ (ülevaade, fragmendi lugemine ja 
analüüs); Anton Tšehhovi jutustused, „Kirsiaed“ või „Onu Vanja”; Guy de Maupassant’i novellid. 
 
5.4. III kursus „20. sajandi I poole kirjandus" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes ajastu kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre ning 
nimetab autoreid ja nende teoseid; 
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2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja 
eriomaseid jooni; 
4) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
5) väljendab oma argumenteeritud arvamust loetud teosest suulises ja kirjalikus vormis; 
6) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb teoste 
ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 
Õppesisu 
19. sajandi esteetilised ja kõlbelised väärtused, nende ümbermõtestamine 20. sajandil (Oscar Wilde). 
Kirjandusprotsess 20. sajandi algul. 
Realism 20. sajandi alguse vene kirjanduses (Aleksandr Kuprin, Maksim Gorki, Ivan Bunin). 
Prantsuse dekadendid, nende poeesia mõju 20. sajandi alguse vene poeesiale (Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud, Stéphane Mallarmé). 
Vene poeesia hõbedane ajastu. Suundumuste, stiilide ja rühmituste mitmekesisus. Sümbolism 
(Aleksandr Blok). Akmeism (Nikolai Gumiljov, Anna Ahmatova). Futurism (Vladimir Majakovski). 
Imažinism (Sergei Jessenin). 
 Realistliku kujutamise traditsiooni jätkumine ja areng sõjaeelsete aastate kirjanduses (Mihhail 
Šolohhov). 
Antiutopistlikud romaanid vene kirjanduses (Jevgeni Zamjatin). 
Ulmeliste ja realistlike elementide ühendamine vene kirjanduses (Mihhail Bulgakov). Vene 
pagulaskirjandus (Vladimir Nabokov). 
Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja 
filmi võrdlev analüüs. 
Mõisted: dekadents, modernism, sümbolism, akmeism, futurism, imažinism; kujund, allegooria, 
sümbol; poeetiline leksika, luuletsükkel, antiutoopia kui kirjandusžanr, ulmeline kirjanduses. 
Arutlusteemasid. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad 
žanrid, autorid ning teosed. Kirjanduse kui kunsti iseväärtuse rõhutamine. Kirjanduslikud sisu- ja 
vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Inimese sisemine ja väline vabadus. Inimese au ja 
väärikus. Armastuse teema 20. sajandi alguse vene kirjanduses. Heategevus. Hea ja kurja probleem. 
Klassi ja üldinimlikud väärtused. Inimese saatus ja maa saatus. Pagulase saatus. Kirjanik ja ühiskond. 
Literaat ja võim. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ning tsensuur. 
Teoseid terviklikuks käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast 
loendist vähemalt neli ulatuslikumat teost. Kohustuslik on lugeda kõiki väiksema mahuga teoseid. 
Tekstide valiku teeb aineõpetaja õpilasi kaasates. 
20. sajandi I poole maailma ja vene luule (luuletusi ning poeeme valivad õpetaja ja õpilased koos). Paul 
Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Aleksandr Blok, Nikolai Gumiljov, Anna Ahmatova, 
Vladimir Majakovski, Sergei Jessenin. 
20. sajandi I poole maailma ja vene proosa. Oskar Wilde „Dorian Gray portree“; Ivan Bunin „Sügisel“, 
„Hämarad   alleed“;   Aleksandr   Kuprin   „Granaatkäevõru“;   Maksim   Gorki   „Põhjas“;   Jevgeni   
Zamjatin „Meie“; Vladimir Nabokov „Mašakene”; Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita“; Andrei 
Platonovi jutustusi; Mihhail Šolohhov „Vaikne Don” (ülevaade). 
 
5.5. IV kursus „20. sajandi II poole ja 21. sajandi alguse kirjandus " 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
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1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes ajastu kirjandust ja tähtsamaid žanre ning nimetab 
autoreid ja nende teoseid; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud luuletuste, proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
4) väljendab  oma  argumenteeritud  arvamust  loetud  teosest  suulises  ja   kirjalikus   vormis   ning  
vormistab neid korrektselt; 
5) teeb loov- ja uurimistöid ning ettekandeid; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kuus proosa- või draamateost, tunneb teoste 
ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 
Õppesisu 
Inimese võõrandumise probleem tänapäeva maailmas (Albert Camus, Franz Kafka). 
Luuletaja saatus ja tema  ettemääratus kannatustele  (Boriss Pasternak, Мarina Tsvetajeva, Jossif 
Brodski). 
Sõja traagika maailmakirjanduses (Ernest Hemingway, Emmanuil Kazakevitš, Boriss Vassiljev). Isiksus 
ja totalitaarne süsteem (Aleksandr Solženitsõn). 
Sulaaeg elus ja kirjanduses. Estraadiluule ja autorilaul (Andrei Voznessenski, Robert Roždestvenski, 
Jevgeni Jevtušenko, Vladimir Võssotski, Bulat Okudžava). 
Inimese kujunemise, tõeliste ja näiliste väärtuste äratundmise teema (Jerome Salinger, Viktor Pelevin). 
Nüüdisaja  põhiprobleemid.  Kõlbelise  valiku  probleem  (Juri  Trifonov,  Aleksandr  Vampilov,  Sergei 
Dovlatov, Vjatšeslav Pjetsuhh, Vladimir Makanin, Ljudmila Petruševskaja, Ljudmila Ulitskaja, Tatjana 
Tolstaja, Ken Kesey). 
Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ning kirjandusteose loominguline töötlus. Kirjandusteose ja 
filmi võrdlev analüüs. 
Mõisted: eksistentsialism, kaotatud põlvkond, bardiluule, estraadiluule, postmodernism, julm realism. 
Arutlusteemasid.  Inimene  ajalookeerises.  Kõlbelise  valiku  probleem.  Inimene  sõjas.  Kaotatud  
põlvkonna tragöödia. Individuaalse õnne probleem julmas maailmas. Materiaalsed ja vaimsed 
väärtused. Üksindus inimeste keskel. Ükskõiksuse teema. Inimese vabadus ja mittevabadus. 
Kirjandustekste käsitlemiseks. Lugemiseks ja terviklikuks käsitlemiseks valitakse alljärgnevast loendist 
vähemalt kuus proosa- või draamateost ja luuletusi: Franz Kafka „Metamorfoos“; Marina Tsvetajeva ja 
Boriss Pasternaki luuletused valikuliselt; Albert Camus „Võõras“; Ernest Hemingway 
„Hüvasti,  relvad!"  (ülevaade);  Emmanuil Kazakevitš „Täht“;  Boriss  Vassiljev „Aga koidikud on siin 
vaiksed …“; Aleksandr Solženitsõn „Üks päev Ivan Denissovitši elus“; Andrei Voznessenski luuletused, 
Jevgeni Jevtušenko luuletused, Bulat Okudžava luuletused, Robert Roždestvenski luuletused, Vladimir 
Võssotski luuletused; Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“; Juri Trifonov „Vahetus”; Aleksandr 
Vampilov „Vanem poeg“; Jossif Brodski luuletused; Sergei Dovlatovi jutustused õpetaja valikul; 
Vjatšeslav Pjetsuhh „Vaarao naine“ jt; Vladimir Makanin „Kaukaasia vang“; Ljudmila Petruševskaja 
„Oma ring“, „Must palitu“, „Daam koertega“ jt; Tatjana Tolstaja „Sonja“, „Luuletaja ja muusa“ jt; 
Ljudmila Ulitskaja „Buhhara tütar“ jt; Viktor Pelevin „Putukate elu“; Ken Kesey „Lendas üle käopesa“. 
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AINEVALDKOND «VÕÕRKEELED" PÕHIKOOLIS 

 
1. A-VÕÕRKEEL (INGLISE KEEL / SAKSA KEEL) 
1.1. Üldalused 
1.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et 
leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes. 
 
1.1.2. Õppeaine kirjeldus 
A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-
võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning 
tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist 
pingutust  nõudev  tegevus,  mis  eeldab  õppija  aktiivset  osalust.   Õppija  keeleoskuse  arengut  toetab  ka  
lõimitud aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) 
hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk 
omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-
järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb 
õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu 
areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute 
(kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, 
mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtekohast 
„Mina ja minu lähiümbrus". Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist 
teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava 
kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas 
võõrkeeles.  Emakeelt  võib  vajaduse  korral  selgitusi  anda.  Oluline  on  ka  õpioskuste  arendamine,  
sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa 
keelemappi või õpimappi. A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused aitavad omandada järgmisi 
võõrkeeli. Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist 
ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpet kavandades lähtutakse didaktikaprintsiipidest 
(lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) 
ningkeelekasutuse vajadusest (alustades sagedamini, kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis 
kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast 
iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti 
loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 
keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine 
eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. 
Õpilaste motiveerimiseks korraldatakse õppereise ja õpilasvahetust ning kutsutakse keeletundi õpitavat 
keelt emakeelena kõnelejaid. Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas 
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positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja 
väärtustatakse õppija iga edusammu. Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse 
õppijale tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks 
tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab 
õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida.  
 
2.2. I kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused  
3. klassi lõpetaja: 
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 
2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma 
lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 
3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 
4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 
5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 
6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 
7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 
 
Keeleoskuse taotletav tase 3.klassi lõpus: 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Inglise keel A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 
Saksa keel  A1.1-1.2 A1.1 A1.1-1.2 A1.1 
Osaoskuste õpitulemused I kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 
 
2.2.2. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 3. klassis  
Õppesisu 3. klassis: 
Mina ja teised – enese ja kaaslaste tutvustus; 
Kodu ja lähiümbrus – pereliikmed, kodu asukoht;  
Kodukoht Eesti -  riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus; 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö – lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud 
vahendid; 
Vaba aeg – lemmiktegevused ja eelistused. 
Õpitulemused 3. klassis 
3. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine 
· Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest 
ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 
dialoogidest. 
· Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning 
pöördumisi. 
· Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 
vms. 
Lugemine 
· Tunneb õpitava keele tähemärke. 
· Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh 
rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid.  

Kuulamine 
· Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, 
lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud 
lühikestest dialoogidest. 
· Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid 
ning pöördumisi. 
· Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist 
vms. 
Lugemine 
· Tunneb õpitava keele tähemärke. 
· Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh 
rahvusvaheliselt kasutatavad) ja fraasid.  
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Inglise keel Saksa keel 
· Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara 
ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal. 
Rääkimine 
· Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma 
ümbrust. 
· Saab hakkama õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 
vestluskaaslase abi. 
· Hääldusvead võivad põhjustada 
arusaamatusi. 
· Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 
Kirjutamine 
· Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab 
kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid 
ümber kirjutada (ärakiri). 
· Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku 
peale).  
· Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide 
alusel. 
Grammatika korrektsus 
· Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja 
lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

· Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara 
ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal. 
Rääkimine 
· Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma 
ümbrust. 
· Saab hakkama õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 
vestluskaaslase abi. 
· Hääldusvead võivad põhjustada 
arusaamatusi. 
· Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 
Kirjutamine 
· Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab 
kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid 
ümber kirjutada (ärakiri). 
· Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku 
peale).  
· Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide 
alusel. 
Grammatika korrektsus 
· Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja 
lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

 
2.2.3. Õppetegevus 3. klassis: 
3. klassis on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel ning rääkimisel. 
Omandatakse esmane sõnavara. Õpilasi julgustatakse kasutama õpitud väljendeid ja lühilauseid 
kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning omandavad õige hääldusaluse. Loetakse 
ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise õpistrateegiana kasutatakse õpitu 
kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas. Metoodiliste võtete 
valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) teatud sõnale või fraasile reageerimist (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile osutamine); 
2) loetellu sobimatu sõna äratundmist; 
3) kuuldu põhjal pildi täiendamist; 
4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimist (nt bingo); 
5) laulude ja luuletuste kuulamist ning nende põhjal ülesande täitmist (nt ridade 
järjestamine, riimuvate sõnade leidmine); 
6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamist; 
7) häälega lugemist; 
8) rääkimist pildi alusel; 
9) ärakirja tegemist ja mudeli järgi kirjutamist. 
 
2.2.4. Hindamine 3. klassis: 
3. klassis hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 
Hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, hinnates peamiselt positiivset õpitulemust. Rõhk on 
sisulisel tagasisidel, mis toob esile õpilase tugevad küljed  ja edusammud.  
Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppe vältel toob ta koostöös 
õpetajaga esile: 
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1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud; 
2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 
I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja julgustab õpilast ka võõrkeelt 
kasutama. Õpetaja jälgib, et kõik õpilased saaksid oma mõtted ja arvamuse välja öelda. 
 
2.2.5. Grammatika sisu 3.klassis 
 Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 
Lauseõpetus. Suur ja väike täht nimedes; lihtlause; 

korraldused (käskiv kõne); 
enamkasutatavad rinnastavad 
sidesõnad (and, but). 

Suur ja väike täht nimedes; lihtlause; 
korraldused (käskiv kõne); 
enamkasutatavad rinnastavad sidesõnad 
(und), aber 

Tegusõna. Present Simple (be/have); Present 
Continuous 

Präsens  (haben/sein) 

Nimisõna. Ainsus ja reeglipärane mitmus; 
omastav kääne; umbmäärane ja 
määrav artikkel + loendatav 
nimisõna. 

Ainsus ja reeglipärane mitmus; omastav 
kääne; umbmäärane ja määrav artikkel + 
loendatav nimisõna. 

Omadussõna. Üldlevinud  omadussõnad  (good, big, 
red). 

Üldlevinud omadussõnad 

Asesõna. Isikulised asesõnad; omastavad 
asesõnad. 

Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad. 

Eessõna. Enamkasutatavad eesõnad koha- ja 
ajamäärustes (in, on, at, to). 

Enamkasutatavad eesõnad koha- ja 
ajamäärustes (in, an, auf, vor, hinter). 

Arvsõna. Põhiarvud 1-100; telefoninumbrid. Põhiarvud 1-100; telefoninumbrid. 
Määrsõna. Enamlevinud aja-ja kohamäärsõnad 

(now, here); hulga-ja määramäärsõnad 
(many, much). 

Enamlevinud aja-ja kohamäärsõnad; 
hulga-ja määramäärsõnad  

Sõnatuletus. Liitsõnad ( fireplace, sailboat). Liitsõnad. 
 
2.2.6. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 3. klassi lõpuks 
Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 3. klassi lõpuks lähtuvalt skaalatabelitest, mis 
on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja hindamine: 
 

Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  
Suuline tekstiloome (rääkimine) 
Skaalatabel 1.  
Üldine rääkimisoskus 

Oskab moodustada lihtsaid, enamasti sidumata fraase inimeste ja 
paikade kohta. 

Skaalatabel 2.  
Pikk monoloog: kogetu 
kirjeldamine 

Oskab tutvustada iseennast, oma tegevusala ja elukohta. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 
Skaalatabel 6. 
Üldine kirjutamisoskus 

Oskab kirjutada lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid. 

Skaalatabel 7.  
Loovkirjutamine 

Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada iseendast ja 
kujuteldavatest inimestest, näiteks kus nad elavad ja mida teevad. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 
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Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  
Skaalatabel 12.  
Üldine kuulamisoskus 

Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu, vajades sisu 
tabamiseks rohkelt pause. 

Skaalatabel 15.  
Teadaannete ja juhiste 
kuulamine 

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida 
lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

Lugemistegevus (lugemine) 
Skaalatabel 17. 
Üldine lugemisoskus 

Mõistab väga lühikesi, lihtsaid tekste fraashaaval, leides tuttavaid 
nimesid, sõnu ja tuntumaid  fraase ning lugedes vajadust mööda mitu 
korda. 

Skaalatabel 18.  
Kirjavahetuse lugemine 

Mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardisõnumeid. 

Skaalatabel 19.  
Eesmärgipärane lugemine 

Tunneb kõige tavalisema igapäevaolukorra lihtsates teadetes ära 
tuttavad nimed, sõnad ja sagedasimad fraasid. 

Skaalatabel 20.  
Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, 
brošüürid, lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. Saab 
aru lihtsama sisuga teadete ja lühikirjelduste mõttest, eriti kui pilt 
teksti toetab. 

Skaalatabel 21.  
Juhiste lugemine 

Suudab järgida lühikesi lihtsaid kirjalikke juhtnööre (nt kuidas minna 
punktist A punkti B). 

Suuline suhtlus 
Skaalatabel 24.  
Üldine suuline suhtlus 

Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda 
parandama, öeldut aeglasemalt kordama või ümber sõnastama. 
Oskab esitada lihtsaid küsimusi ja sellistele küsimustele vastata. 
Oskab moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tuttavat teemat 
või tema vajadusi, ja sellistele lausetele vastata. 

Skaalatabel 25.  
Emakeelse vestluskaaslase 
mõistmine 

Mõistab igapäevaseid väljendeid, mis aitavad konkreetseid lihtsaid 
elulisi asju ajada, kui pöörduda tema poole otse, aeglaselt ja korrates 
ning näidata üles vastutulelikkust. Mõistab endale suunatud aeglasi, 
hoolika sõnastusega küsimusi ja suudab järgida lühikesi lihtsaid 
juhiseid. 

Skaalatabel 26.  
Vestlus 

Oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja 
hüvastijätuväljendeid. Oskab küsida, kuidas läheb, ja kuuldule 
reageerida. Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud 
väljendeid, kui neid esitatakse selgelt, aeglaselt ning öeldut 
korratakse  

Skaalatabel 29.  
Eesmärgipärane koostöö 

On võimeline mõistma küsimusi ja juhtnööre, kui need edastatakse 
talle selgelt ja aeglaselt. Oskab järgida lühikesi lihtsaid näpunäiteid. 
Oskab paluda endale midagi ulatada ja oskab teistele asju ulatada. 

Skaalatabel 30.  
Toimingud kaupade ja 
teenuste ostmisel 

Oskab paluda, et talle midagi ulatataks või antaks; oskab teiste 
küsimise peale asju ulatada või anda. Saab hakkama 
suurusnumbreid, koguseid, hindu ja kellaaegu puudutava infoga. 

Skaalatabel 31.  
Infovahetus 

Mõistab küsimusi ja juhtnööre, kui need on esitatud aeglaselt ja 
selgesõnaliselt. Saab aru lihtsast lühidast teejuhatusest. Oskab esitada 
lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab 
moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või 
tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele lausetele. Oskab küsida 
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Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid  
teiste inimeste kohta ja vastata enda või teiste kohta käivatele 
küsimustele (kus ta elab, keda tunneb, mis tal olemas on). Oskab 
väljendada aega, kasutades fraase „järgmisel nädalal”, „eelmisel 
reedel”, „novembris”, „kell kolm” jms. 

Skaalatabel 32. 
Küsitleja ja vastaja roll 

Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele ja otsestele küsimustele oma 
isiku kohta, kui need esitatakse neutraalses keeles, väga aeglaselt ja 
selgelt. 

Kirjalik suhtlus 
Skaalatabel 33.  
Üldine kirjalik suhtlus 

Oskab kirjalikult küsida ja edastada isikuandmeid. 

Skaalatabel 34.  
Kirjavahetus 

Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat postkaarditeksti. 

Skaalatabel 35.  
Teated, sõnumid ja plangid 

Oskab kirjutada oma nime, aadressi, rahvust, vanust ja sünniaega 
ning arve ja kuupäevi plangil. 

Tekstid 
Skaalatabel 40.  
Töö tekstiga 

Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste. 

Suhtluspädevus 
Skaalatabel 41.  
Üldine keelepagas 

Teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja oma konkreetsete vajaduste 
kohta. 

Skaalatabel 42.  
Sõnavara ulatus 

Teab väga lihtsaid sõnu ja fraase mõne konkreetse olukorra kohta. 

Skaalatabel 44.  
Grammatika korrektsus 

Kasutab vaid üksikuid ära õpitud tarindeid ja lausemalle, kuid ka 
nendes tuleb ette vigu. 

Skaalatabel 45.  
Häälduspädevus 

Väheste äraõpitud sõnade ja fraaside hääldusest võivad mõningase 
pingutusega aru saada need emakeelsed kõnelejad, kes sama 
keelerühma kõnelejatega sageli kokku puutuvad. 

Skaalatabel 46.  
Õigekirjaoskus 
 

Oskab ümber kirjutada tuttavaid sõnu ja lühikesi käibefraase, nagu 
lihtsamad sildid ja juhised, tarbeesemete ja poodide nimetused jms. 
Oskab kirja panna oma aadressi, kodakondsust ja muid 
isikuandmeid. 

Skaalatabel 47.  
Keelekasutuse olukohasus 

Oskab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid 
(tervitades, hüvasti jättes, ennast tutvustades; oskab öelda „palun”, 
„tänan”, „vabandust” jms). 

Skaalatabel 51.  
Teksti selgus ja sidusus 

Oskab siduda sõnu ja fraase põhisidendite abil nagu „ja” või „siis”. 

Skaalatabel 52.  
Kõne ladusus 
 

Tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega.  
Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või 
korrigeerida sõnastust. 

 
2.3. II kooliaste 
2.3.1. Õpitulemused  
6. klassi lõpetaja: 
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 
2) mõistab olulist õpitud temaatika piires; 
3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
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4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 
emakeelena kõnelejaga; 
5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid 
arvestada; 
6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 
 
Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Inglise keel A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 
Saksa keel A2.1 A2.1 A2.1 A2.1 
Osaoskuste õpitulemused II kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 
 
2.3.2. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 4. klassis 
Õppesisu 4. klassis: 
Mina ja teised - iseloom, välimus, enesetunne ja tervis; 
Kodu ja lähiümbrus -  kodu ja koduümbrus; 
Kodukoht Eesti -  Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad.Elu maal ja linnas;   
Riigid ja nende kultuur -  Suurbritannia / Saksamaa - sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 
tuntumad sündmused, Eesti naaberriigid; 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö - turvaline liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; kool ja klass, koolipäev, 
õppeained; elukutsed. Kodused tööd, toitumine; hügieeniharjumused; 
Vaba aeg -  huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
Õpitulemused 4. klassis 
4. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste 
jutustuste, teadete ja sõnumite sisu.  
· Vajab kordamist ja selget. 
Lugemine: 
· Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste 
kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 
teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -
sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 
· Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
Rääkimine: 
· Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, 
igapäevaseid toiminguid ja inimesi.  
· Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, 
lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 
lausemalle.  
· Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid 
ei suuda seda juhtida.  
Kirjutamine: 
· Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest 

Kuulamine: 
· Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste 
jutustuste, teadete ja sõnumite sisu. 
· Vajab kordamist ja selget hääldust. 
Lugemine: 
· Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi 
tavatekste. 
· Lugemise tempo on aeglane. 
· Tekstist arusaamiseks oskab kasutada 
koolisõnastikku. 
Rääkimine: 
· Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, 
igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
· Kasutab põhisõnavara, lihtsamaid 
grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle.  
· Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid 
ei suuda seda juhtida.  
Kirjutamine: 
· Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse 
ja inimeste kirjeldusi. 
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inimesest.  
· Oskab täita lihtsat küsimustikku.  
· Tunneb õpitud sõnavara õigekirja.  
· Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus 
õiget kirjavahemärki. 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja 
lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

· Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest; koostab lühisõnumeid. 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras. 

 
2.3.3. Õppetegevused 4. klassis: 
4. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult 
kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja 
kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire 
laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel 
on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu 
tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi 
harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.3.4. Hindamine 4. klassis 
4. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet 
kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis 
sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 4. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab 
õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku 
õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
2.3.5. Grammatika sisu 4.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

Lauseõpetus 4. klass  
Õigekiri õpitud sõnavara piires; suur ja 
väike algustäht (kuud, nädalapäevad, 
keeled, riigid); kirjavahemärgid (punkt, 
koma, küsi-ja hüüumärk; struktuur ’there 
is/are’; sidesõnad ’but, and, besause’; 
küsisõnad 

4. klass  
Õigekiri õpitud sõnavara piires; suur ja 
väike algustäht; kirjavahemärgid (punkt, 
koma, küsi-ja hüüumärk 
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Tegusõna 
 

4. klass  
Põhi- ja abitegusõnad; isikuline 
tegumood (Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple; 
enamkasutatavad reegli- ja 
ebareeglipärased tegusõnad; 
modaalverbid ’can, must’; imperative; be 
going 

4. klass  
Põhi- ja abitegusõnad; isikuline tegumood 
(Präsens, Pärfekt); enamkasutatavad reegli- 
ja ebareeglipärased tegusõnad; 
modaaltegusõn 

Nimisõna 4. klass  
Ebareeglipärane mitmus (man/men, 
tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine; 
possesiivkääne. 

4. klass  
Ebareeglipärane mitmus; aluse ja öeldise 
ühildumine 

Asesõna 4. klass  
Isikulised asesõnad; omastavad 
asesõnad, objekti asesõnad. 

4. klass  
Isikulised asesõnad; omastavad asesõnad 

Eessõna 4. klass  
Aja-, koha- esinevad eessõnad. 

4. klass  
Aja-, koha- esinevad eessõnad. 

Arvsõna 4. klass  
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, 
aastaarvud. 

4. klass  
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

Sõnatuletus 4. klass  
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty);  

4. klass  
Arvsõna tuletusliited 

 
2.3.6. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 5. klassis  
Õppesisu 5. klassis:  
Mina ja teised - suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised tegevused, viisakas käitumine; 
Kodu ja lähiümbrus - sugulased; igapäevased kodused tööd;  
Kodukoht Eesti -  Eesti loodus, käitumine looduses; 
Riigid ja nende kultuur -  eakohased aktuaalsed teemad; 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö  - kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; kool ja klass, 
õppeained, koolipäev; elukutsed; poeskäik; tee juhatamine;  
Vaba aeg - huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
Õpitulemused 5. klassis 
5. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste 
jutustuste, teadete ja sõnumite sisu. 
· Vajab kordamist ja selget. 
Lugemine:  
· Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis 
sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
Rääkimine: 
· Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, 
igapäevaseid toiminguid ja inimesi.  

Kuulamine: 
· Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste 
jutustuste, teadete ja sõnumite sisu. 
· Vajab kordamist ja selget hääldust. 
Lugemine: 
· Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis 
sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
· Lugemise tempo on aeglane. 
Rääkimine: 
· Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, 
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· Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, 
lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 
lausemalle.  
· Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid 
ei suuda seda juhtida.  
Kirjutamine: 
· Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja 
inimeste kirjeldusi.  
· Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid.  
· Oskab kasutadasidesõnu ja, ning jt.  
· Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 
abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras.  
· Siiski  on  enamasti  selge,  mida  ta  väljendada  
tahab. 
 

igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
· Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, 
lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 
lausemalle.  
· Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid 
ei suuda seda juhtida.  
Kirjutamine: 
· Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse 
ja inimeste kirjeldusi. 
· Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid. 
· Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 
· Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 
abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras  
· Siiski on enamasti selge, mida ta väljendada 
tahab. 

 
2.3.7. Õppetegevused 5. klassis: 
5. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult 
kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja 
kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire 
laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel 
on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu 
tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi 
harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.3.8. Hindamine 5. klassis: 
5. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet 
kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis 
sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 5. Klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab 
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õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku 
õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
2.3.9. Grammatika sisu 5.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

 
5. klass   
Sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas 
lauses; õigekiri õpitud sõnavara piires. 

5. klass   
Sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses; 
õigekiri õpitud sõnavara piires. 

 

5. klass   
Enamkasutatavad reegli- ja 
ebareeglipärased tegusõnad; isikuline 
tegumood (Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple 
Future Simple); modaalverbid ‘must, can, 
should’ 

5. klass   
Enamkasutatavad reegli- ja 
ebareeglipärased tegusõnad; isikuline 
tegumood (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

 

5. klass   
Ebareeglipärane mitmus (man/men, 
tooth/teeth); aluse ja öeldise ühildumine; 
loendatavad ja loendamatud nimisõnad 

5. klass   
Ebareeglipärane mitmus; aluse ja öeldise 
ühildumine 

Omadussõna 5. klass   
Omadussõnade võrdlusastmed; 
omadussõnade võrdlemine  

5. klass   
Omadussõnade võrdlusastmed; 
omadussõnade võrdlemine  

Asesõna 5. klass   
Demonstratiivpronoomen ‘this, that’ 

5. klass   
Demonstratiivpronoomen 

Eessõna 5. klass   
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad 
eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid. 

5. klass   
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad 
eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid. 

Arvsõna 5. klass   
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, 
aastaarvud. 

5. klass   
Põhi-ja järgarvud; kuupäevad, aastaarvud. 

Määrsõna 5. klass   
Sagedusmäärsõnad (liitega –ly), 
järjestavad määrsõnad; viisimäärsõnad. 

5. klass   
Sagedusmäärsõnad, järjestavad 
määrsõnad; viisimäärsõnad. 

Sõnatuletus 5. klass   
Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty); 
Määrsõna tuletusliide –ly. 

5. klass   
Arvsõna tuletusliited; Määrsõna 
tuletusliide. 

 
2.3.10. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 6. Klassis  
Õppesisu 6. klassis: 
Mina ja teised -  ühised tegevused, viisakas käitumine, suhted lähedaste inimestega, sõbrad,  iseloom ja 
välimus;  
Kodu ja lähiümbrus - igapäevased kodused tööd ja tegemised;  perekonnaliikmete elukutsed; 
Kodukoht Eesti -  Eesti loodus, ilm, käitumine looduses;  
Riigid  ja  nende  kultuur  -   Inglise  /  Saksa  keelt  rääkivad  riigid:  sümboolika,  tähtpäevad  ja  kombed,  
mõned tuntumad sündmused, eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad,  Eesti naaberriigid; 
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Igapäevaelu. Õppimine ja töö -  kool ja klass, koolipäev, õppeained; ametid;  ohutu liiklemine, tee 
juhatamine; poeskäik, arsti juures; hügieeniharjumised, kodused tööd;  
Vaba aeg -  huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 
Õpitulemused 6. klassis 
6. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna 
mõttevahetust ning eristada olulist infot. Saab aru 
olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt 
poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
· Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 
Lugemine: 
· Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, 
menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel 
teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost. 
· Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust 
konteksti toel. 
Rääkimine: 
· Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 
Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. Oskab 
väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 
· Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust 
tuttaval teemal, kuid võib vajada abi.  
· Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle 
valdavalt õigesti. 
Kirjutamine: 
· Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi 
jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. 
· Koostab lihtsaid isiklikke kirju.  
· Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt.  
· Rakendab õpitud igekirjareegleid (nt 
algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras  
· Siiski  on  enamasti  selge,  mida  ta  väljendada  
tahab. 
 

Kuulamine: 
· Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste 
jutustuste,  teadete  ja  sõnumite  sisu,  kui  need  on  
talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste 
tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
· Vajab kordamist ja selget hääldust. 
Lugemine: 
· Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi 
tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 
uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis 
sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
· Lugemise tempo on aeglane. 
· Tekstist arusaamiseks oskab kasutada 
koolisõnastikku. 
Rääkimine: 
· Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, 
igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
· Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, 
lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 
lausemalle.  
· Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid 
ei suuda seda juhtida.  
· Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 
Kirjutamine: 
· Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse 
ja inimeste kirjeldusi. 
· Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud 
tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 
lühisõnumeid. 
· Oskab kasutada sidesõnu ja, ning jt. 
· Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, 
abivahendina kasutab õpiku- või koolisõnastikku. 
Grammatika korrektsus: 
· Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid 
tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras  
· Siiski on enamasti selge, mida ta väljendada 
tahab. 

 
6. klassis julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-järgult 
kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja 
kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire 
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laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Arendatakse teksti mõistmise oskust. Suulist 
suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. Kirjutamisel 
on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate osaoskuste kaudu 
tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi 
harjutatakse kasutama sõnaraamatuid. Osaoskuste arendamisel kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist; 
2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisvat lugemist; 
3) ülesande täitmist kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 
4) eri liiki etteütlusi; 
5) mudelkirjutamist (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
6) järjestusülesandeid (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 
7) eakohased projektitöid; 
8) lühiettekandeid (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 
9) rollimänge; 
10) õppesõnastike kasutamist. 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.3.11. Hindamine 6. klassis 
6. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet 
kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis 
sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 6. Klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab 
õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku 
õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
2.3.12. Grammatika sisu 6.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

Lauseõpetus 6. klass 
Rinnastavad sidesõnad(too, or); alistavad 
sidesõnad (when, because); õigekiri 
õpitud sõnavara piires; rindlaused;  

6. klass 
Rinnastavad sidesõnad; alistavad 
sidesõnad; õigekiri õpitud sõnavara piires; 
rindlaused;  

Tegusõna 
 

6. klass 
Modaaltegusõnad (can, must, may); 
going-to tulevik; enamkasutatavad reegli- 
ja ebareeglipärased tegusõnad; isikuline 
tegumood (Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple,Future Simple). 

6. klass 
Modaaltegusõnad; Futurum tulevik; 
enamkasutatavad reegli- ja 
ebareeglipärased tegusõnad; isikuline 
tegumood (Präsens, Präteritum, Perfekt) 

Nimisõna 6. klass 
Umbmäärane ja määrav 
artikkel+loendamatu nimisõna; artikli 
puudumine; enamkasutatavad väljendid 
artiklitega ja ilma (go home, have a 
headache, go to the theatre); loendatavad ja 
loendamatud nimisõnad 

6. klass 
Umbmäärane ja määrav 
artikkel+loendamatu nimisõna; artikli 
puudumine; enamkasutatavad väljendid 
artiklitega ja ilma  

Omadussõna 6. klass 
omadussõnade võrdlemine (as…as, 
more… than). 

6. klass 
omadussõnade võrdlemine  
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Asesõna 6. klass 
Omastavate asesõnade absoluutvormid 
(mine, yours); umbmäärased asesõnad ja 
nende liitvormid (Some/any/no). 

6. klass 
Omastavate asesõnade absoluutvormid  
umbmäärased asesõnad ja nende 
liitvormid  

Eessõna 6. klass 
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad 
eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid. 

6. klass 
Aja-, koha-ja viisimäärustes esinevad 
eessõnad; enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid. 

Arvsõna 6. klass 
Lihtmurrud (pool, veerand). 

6. klass 
Lihtmurrud (pool, veerand). 

Määrsõna 6. klass 
Hulga-ja määra-määrsõnad; 
ebareeglipärased määrsõnad (fast). 

6. klass 
Hulga-ja määra-määrsõnad; 
ebareeglipärased määrsõnad . 

Sõnatuletus 6. klass 
Nimisõna tuletusliited (-er, -or). 

6. klass 
Nimisõna tuletusliited . 

 
2.3.13. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti II kooliastmes 
Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid II kooliastmes klassiti lähtuvalt 
skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja hindamine: 
 

Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 
Suuline tekstiloome (rääkimine) 
Skaalatabel 1.  
Üldine 
rääkimisoskus  

4. klass  
Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi; tekst moodustub lihtsate 
sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 
5. klass   
Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 
igapäevatoiminguid; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud 
lihtfraasidest ja -lausetest. 
6. klass 
Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, ning 
igapäevatoiminguid, sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub 
lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja -lausetest. 

Skaalatabel 2.  
Pikk monoloog: 
kogetu 
kirjeldamine 

4. klass  
Oskab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, õppimist, kooli. Oskab 
lihtsate sõnadega kirjeldada inimesi, kohti ja oma asju.  
5. klass   
Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab kirjeldada 
igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt ja 
lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 
kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. 
6. klass 
Oskab jutustada või kirjeldada, reastades lihtsaid mõtteid. Oskab kirjeldada 
igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti või õpinguid. Oskab lühidalt ja 
lihtsalt kirjeldada sündmusi ja toiminguid. Oskab kirjeldada kavatsusi, 
kokkuleppeid, tavapäraseid toiminguid, möödunut ja kogetut. Oskab lihtsas 
keeles kirjeldada ja võrrelda kõnealuseid objekte või oma asju. Oskab 
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selgitada, mis talle millegi juures meeldib või ei meeldi. 
Skaalatabel 4.  
Teadete edastamine 
 

4. klass  
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid neljandas klassis 
õpitud teemadel. Kõne on suures osas mõistetav. 
5. klass   
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid viiendas klassis õpitud 
teemadel. Kõne on mõistetav. 
6. klass 
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid kuuendas klassis 
õpitud teemadel. Kõne on mõistetav keskendunud kuulajale. 

Skaalatabel 5.  
Suuline esinemine 
 

4. klass  
Oskab ette lugeda väga lühikest õpitud sõnumit, näiteks tutvustada rääkijat. 
Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 
5. klass   
Oskab esitada väga lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal. 
Oskab vastata lihtsatele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel 
küsimust korratakse või vastust sõnastada aidatakse. 
6. klass 
Oskab esitada lühikese päheõpitud teksti endale tuttaval igapäeva teemal. 
Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. 
Tuleb toime väheste otseste esinemisjärgsete küsimustega. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 
Skaalatabel 6. 
Üldine 
kirjutamisoskus 

4. klass  
Oskab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 
5. klass   
Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid vajadusel 
õpetaja abil lihtsate side sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”. 
6. klass 
Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate side 
sõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”. 

Skaalatabel 7.  
Loovkirjutamine 

4. klass  
Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast, 
elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest. 
5. klass   
Oskab lihtsaid fraase ja lausetega kirjutada oma perekonnast, 
elutingimustest, haridusest ning koolis õppimisest. Oskab kirjutada lühikesi 
ja lihtsaid väljamõeldud elulugusid ning lihtsamaid lugusid inimestest. 
6. klass 
Oskab seotud lausetega kirjutada oma eluoluga seonduvatel teemadel (nt 
inimesed, kohad, kool ja õpingud). Oskab kirjutada väga lühikesi ja lihtsaid 
minevikusündmuste, oma varasema tegevuse ja isiklike kogemuste 
kirjeldusi. 

Skaalatabel 9.  
Oma jutu 
läbimõtlemine 
 

4. klass - 
5. klass   
On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma keelevarast, 
kasutades abimaterjale. 
6. klass 
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On võimeline meenutama ja kordama olukohaseid fraase oma keelevarast. 

Skaalatabel 10.  
Keeleoskuslünkade 
kompenseerimine  

4. klass - 
5. klass   
Oskab mõtet edasi anda esemele osutades (nt tähenduses „Palun anna mulle 
see ese”). 
6. klass 
Oskab öeldu mõtet selgitada žestide abil, kui on kasutanud vale sõna. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 
Skaalatabel 12.  
Üldine 
kuulamisoskus 

4. klass  
Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, vajadusel neid 
korduvalt kuulates, mis seostuvad esmatähtsate eluvaldkondadega (nt 
algeline isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, kool). 
5. klass   
Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad 
esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pereteave, sisseostud, 
kodukoht, kool). 
6. klass 
Mõistab selget ja aeglast seotud kõnet. 

Skaalatabel 13. 
Emakeelekõnelejate 
vestluse mõistmine 
 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Suudab üldiselt tabada mõttevahetuse teemat, kui räägitakse aeglaselt ja 
selgelt. 

Skaalatabel 15.  
Teadaannete ja 
juhiste kuulamine 

4. klass  
Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete juhiste põhisisu. 
5. klass   
Mõistab, vajadusel korduvkuulamisel, lühikeste, lihtsate ja selgete sõnumite 
või teadaannete põhisisu. Mõistab lihtsaid juhiseid, vajadusel 
korduvkuulamisel, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda punktist 
A punkti B. 
6. klass 
Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgete sõnumite või teadaannete põhisisu. 
Mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda 
punktist A punkti B. 

Skaalatabel 16. 
Meediakanalite ja 
salvestiste 
kuulamine 
 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Mõistab lühikeste, aeglaselt ja selgelt esitatud salvestiste põhisisu, mis 
puudutab ennustatava sisuga igapäevaseid asju. 

Lugemistegevus (lugemine) 
Skaalatabel 17. 
Üldine 
lugemisoskus 

4. klass  
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja 
rahvusvahelise levikuga sõnu. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 
5. klass   
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja 
rahvusvahelise levikuga sõnu. 
6. klass 
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Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keelekasutus 
sarnaneb tema igapäevaelus sageli ettetulevaga. 

Skaalatabel 18.  
Kirjavahetuse 
lugemine 

4. klass  
Mõistab lühikesi ja lihtsaid meilisõnumeid. 
5. klass   
Mõistab lühikesi ja lihtsaid isiklikke kirju. 
6. klass 
Mõistab tavapäraseid tüüpkirju endale tuttaval teemal. 

Skaalatabel 19.  
Eesmärgipärane 
lugemine 

4. klass  
Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, 
raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 
5. klass   
Oskab nimestikest leida ja muust eristada vajalikku teavet (telefoni- ja 
inforaamatust soovitud teenus ja selle osutaja). Mõistab igapäevaseid silte ja 
teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, raudtee jaamas, töökohal 
(juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 
6. klass 
Oskab leida kindlat harjumuspärast teavet igapäevatekstidest (reklaamid, 
brošüürid, menüüd, ajakavad jms). Oskab nimestikest leida ja muust eristada 
vajalikku teavet (telefoni- ja inforaamatust soovitud teenus ja selle osutaja). 
Mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, 
raudtee jaamas, töökohal (juhendid, juhtnöörid, ohu hoiatused). 

Skaalatabel 20.  
Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas kirjalikus tekstis (kirjad, brošüürid, 
lühikesed lehelood jms), kus kirjeldatakse sündmusi. 

Skaalatabel 21.  
Juhiste lugemine 

4. klass  
Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 
mobiiltelefoni kasutamise juhis). Kasutab vajadusel sõnaraamatut. 
5. klass   
Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks (näiteks 
mobiiltelefoni kasutamise juhis).  
6. klass 
Mõistab lihtsas keeles nõudeid (nt ohutusnõudeid). 

Audiovisuaalne tegevus 
Skaalatabel 22. 
Telesaadete ja 
filmide vaatamine 
 

4. klass  
Suudab tabada animafilmi põhisündmusi. 
5. klass   
Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudise 
põhisisu. 
6. klass 
Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kirjeldavate teleuudiste põhisisu, kui 
pilt kommentaare toetab. 

Vastuvõtustrateegiad 
Skaalatabel 23.  
Vihjete tabamine ja 

4. klass - 
5. klass - 
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järeldamine 
(suuline ja kirjalik 
suhtlus) 

6. klass 
Oskab lühikeste konkreetset laadi igapäevaste tekstide ja suuliste teadete 
üldise tähenduse kontekstis tuletada tundmatute sõnade arvatavat 
tähendust. 

Suuline suhtlus 
Skaalatabel 24.  
Üldine suuline 
suhtlus 

4. klass  
Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses 
infovahetuses tuttaval teemal (nt kool ja vaba aeg). Suudab vahetada lihtsaid 
lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei suuda ise vestlust ülal hoida. 
5. klass   
Tuleb vähese vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada 
küsimusi ja küsimustele vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda 
infot igapäevastes tüüpolukordades. 
6. klass 
Suudab küllaltki vabalt suhelda lihtsamates olukordades ja tuleb toime 
lühivestluses, kui vestluspartner teda vajaduse korral aitab. Tuleb vähese 
vaevaga toime lihtsas igapäevasuhtluses. Oskab esitada küsimusi ja 
küsimustele vastata. Oskab vahetada mõtteid, küsida ja anda infot 
igapäevastes tüüpolukordades. 

Skaalatabel 25.  
Emakeelse 
vestluskaaslase 
mõistmine 

4. klass  
Mõistab lihtsas igapäevases vestluses pöördumisi, mis on selgelt ja aeglaselt 
suunatud otse temale. Kaaslasel on võimalik end arusaadavaks teha, kui ta 
vaevub pingutama. 
5. klass   
Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava otsese pöördumise 
sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata või ümber 
sõnastada. 
6. klass 
Saab jutust piisavalt aru, et raskusteta toime tulla lihtsamate tavapäraste 
tegevustega. Mõistab häälduselt selge, keelelt lihtsa ja temalt tuttava otsese 
pöördumise sisu üldiselt; on aeg-ajalt sunnitud paluma midagi korrata või 
ümber sõnastada. 

Skaalatabel 26.  
Vestlus 

4. klass  
Oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid 
viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut ja vabandada; 
oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele vastata. Oskab öelda, mis talle 
meeldib ja mis mitte. 
5. klass   
On võimeline vahetama lühikesi lauseid, kuid mõistmisraskuste tõttu ei 
suuda enamasti vestlust ülal hoida; siiski võib kuuldut mõista, kui 
vestluspartner soostub selle nimel vaeva nägema. 
6. klass 
Oskab tervitada, hüvasti jätta, ennast või teisi tutvustada, tänada. 
Suudab üldjoontes jälgida selget ja normaalset kõnet, kui kõneaine on tuttav 
ja on võimalik paluda mõnd kohta korrata või ümber sõnastada. Suudab 
osaleda lühivestluses, kui kontekst on tuttav ja kõneaine talle huvi pakub. 
Oskab lihtsate sõnadega väljendada enesetunnet ja tänu. 
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Skaalatabel 27.  
Vaba mõttevahetus 
(sõprade ringis) 

4. klass - 
5. klass   
Oskab arutada igapäevaelu praktilisi küsimusi, kui tema poole pöördutakse 
otse ja räägitakse selgelt ning aeglaselt. Oskab arutada, mida ette võtta ja 
kuhu minna. Oskab määrata kokkusaamist. 
6. klass 
Saab üldjoontes aru, millest jutt käib, kui räägitakse aeglaselt ja hääldus on 
selge. Oskab arutada, mida õhtul või nädalavahetusel ette võtta. Oskab teha 
ettepanekuid ja vastata teiste omadele. Oskab väljendada nõustumist ja 
nõustumatust. 

Skaalatabel 29.  
Eesmärgipärane 
koostöö 

4. klass - 
5. klass   
Oskab märku anda, et saab jutust aru. On võimeline vajalikku mõistma, kui 
rääkija soostub selle nimel vaeva nägema. Suudab osaleda lihtsas 
tavasuhtluses. Oskab kasutada lihtsaid fraase, et lasta endale midagi näidata 
või ulatada, küsida infot ja pidada aru järgmiste sammude üle. 
6. klass 
Mõistab keelt küllaldaselt, et vähese vaevaga toime tulla lihtsas 
tavasuhtluses. Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole kuuldut 
mõistnud. Oskab arutleda, mida järgmisena ette võtta, teha ettepanekuid ja 
vastata teiste omadele, küsida ja anda juhatust. 

Skaalatabel 30.  
Toimingud 
kaupade ja teenuste 
ostmisel 

4. klass  
Oskab tellida toitu. Oskab teha lihtsamaid oste, sõnastada oma soove ja 
küsida hinda. Oskab küsida vajalikke asju ja teha lihtsamaid toiminguid 
poes, postkontoris või pangas.  
5. klass   
Oskab anda ja vastu võtta infot koguste, suurusnumbrite ja hindade kohta. 
Oskab küsida tarbekaupu ja põhiteenuseid. Oskab küsida lihtsat infot reisi 
või ühissõidukite kohta (bussid, rongid, takso); oskab küsida ja juhatada teed 
ning osta pileteid. 
6. klass 
Tuleb toime suhtlusega tavapärastes olukordades, nagu reisides, 
majutuskoha otsimise, söömas ja sisseostudel. Oskab reisibüroost 
tulemuslikult küsida kõike vajalikku, kui tegu on lihtsa üldinfoga. 

Skaalatabel 31.  
Infovahetus 

4. klass  
Oskab küsida ja edastada isikuandmeid. Oskab küsida ja juhatada teed, 
toetudes kaardile või plaanile. Oskab esitada küsimusi töö ja vaba aja kohta 
ning vastata samalaadsetele küsimustele. 
5. klass   
Tuleb toime lihtsa igapäevasuhtlusega, kui see seisneb lihtsas ja otseses 
infovahetuses. Oskab vahetada piiratud infot tuttavate tavatoimingute kohta. 
6. klass 
Oskab anda ja järgida lihtsaid juhtnööre, näiteks osutada suunda või 
juhatada teed. Oskab esitada küsimusi vaba aja tegevuste ja möödanikus 
tehtu kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. Oskab esitada küsimusi 
tavapäraste toimingute kohta ning vastata samalaadsetele küsimustele. Tuleb 
toime igapäevavajadustega: oskab leida ja edastada lihtsat faktiteavet. Oskab 



  

202 
 

keelt piisavalt, et tulla suurema pingutuseta toime igapäevasuhtluses. 

Skaalatabel 32. 
Küsitleja ja vastaja 
roll 

4. klass  
Oskab küsitletava rollis vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele 
5. klass   
Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, kuid vajab seejuures mõningast 
abi ning võib paluda küsimust selgitada. 
6. klass 
Suudab end vastaja rollis mõistetavaks teha, oskab tuttava kõneaine korral 
edastada mõtteid või teavet, kuid vajab seejuures mõningast abi ning võib 
paluda küsimust selgitada. 

Kirjalik suhtlus 
Skaalatabel 33.  
Üldine kirjalik 
suhtlus 

4. klass  
Oskab kirjutada malle kasutades lühikesi lihtsaid sõnumeid. 
5. klass   
Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke 
asju. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 
6. klass 
Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke 
asju. 

Skaalatabel 34.  
Kirjavahetus 

4. klass  
Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, kasutades malle, et väljendada 
tänu või esitada vabandust. 
5. klass   
Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või esitada 
vabandust. Vajadusel kasutab sõnaraamatut. 
6. klass 
Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju, et väljendada tänu või esitada 
vabandust. 

Skaalatabel 35.  
Teated, sõnumid ja 
plangid 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Oskab kuulamise järgi kirja panna lühikesi ja lihtsaid teateid, kui tal on 
võimalus paluda neid korrata või teisiti sõnastada. Oskab kirjutada lühikesi 
lihtsaid teateid, mis puudutavad talle vajalikke asju. 

Interaktiivsed strateegiad 
Skaalatabel 36. 
Suhtlusaktiivsus  
(vooruvahetus) 

4. klass - 
5. klass   
Oskab paluda tähelepanu. 
6. klass 
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid. 
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. 

Skaalatabel 37. 
Suhtluskoostöö  

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Oskab märku anda, et saab jutust aru. 

Tekstid 
Skaalatabel 38. 4. klass  
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Selgituste palumine  Oskab märku anda, et ei suutnud teise juttu jälgida. 
5. klass   
Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate sõnadega. 
6. klass 
Oskab lihtsate sõnadega paluda kordamist, kui pole teise juttu mõistnud. 
Oskab paluda võtmesõnade või -fraaside kordamist lihtsamate sõnadega. 

Skaalatabel 40.  
Töö tekstiga 

4. klass  
Oskab ümber kirjutada üksiksõnu ja lühemaid trükitekste. 
5. klass   
Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada lühemate 
tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid. 
6. klass 
Oskab oma keele pädevuse ja -kogemuse piires leida ja kasutada lühemate 
tekstide võtmesõnu ja -fraase või lühikesi lauseid. 

Suhtluspädevus 
Skaalatabel 41.  
Üldine keelepagas 

4. klass  
Oskab kasutada lause põhimalle ning rääkida meeldejäetud fraaside ja 
käibeväljenditega, kohtadest, asjadest jne. 
5. klass   
Tuleb lühikesi igapäevaseid väljendeid kasutades toime lihtsates 
konkreetsetes olukordades(isikute ja igapäevatoimingutega seonduv, 
soovide ja vajaduste väljenda mine, info küsimine). Keelevara on väike ja 
koosneb päheõpitud fraasidest, mis lubavad sõnastada lihtsaid eluvajadusi. 
Ettenägematus olukorras võib tekkida pause ja suhtlusraskusi. 
6. klass 
Valdab keele põhivara sellisel tasemel, mis lubab toime tulla iga päevastes 
tavaolukordades; siiski on sageli sunnitud sõnumit lihtsustama ja sõnu 
otsima. 

Skaalatabel 42.  
Sõnavara ulatus 

4. klass  
Sõnavara on piisav, et rahuldada lihtsaid eluvajadusi. 
5. klass   
Sõnavara on piisav, et rahuldada põhilisi suhtlusvajadusi. 
6. klass 
Sõnavara on küllaldane, et tulla toime igapäevaste tuttavate toimingutega. 

Skaalatabel 43. 
Sõnakasutus  

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Valdab igapäevavajadustega piirnevat nappi sõnavara. 

Skaalatabel 44.  
Grammatika 
korrektsus 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka 
grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 
ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida öelda tahab. 

Skaalatabel 45.  
Häälduspädevus 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
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Hääldus on üldjuhul piisavalt selge, et öeldust aru saada, kuigi võõras 
aktsent on märgatav ja vestluspartnerid peavad aeg-ajalt paluma 
arusaamatuid kohti korrata. 

Skaalatabel 46.  
Õigekirjaoskus 
 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel (nt juhatada, kuidas 
kuhugi minna). Oskab häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada lühikesi 
sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse. 

Skaalatabel 47.  
Keelekasutuse 
olukohasus 

4. klass - 
5. klass   
Suudab vahetada lühikesi lauseid, oskab tervitamisel ja pöördumisel 
kasutada igapäevaseid viisakusväljendeid. Oskab esitada kutset, teha 
ettepanekut ja vabandada; oskab kutsele, ettepanekule ja vabandusele 
vastata. 
6. klass 
Oskab lihtsate keelevahendite abil rahuldada keskseid kõnetarbeid (info 
andmine ja küsimine, selgituste nõudmine, arvamuse ja suhtumise 
väljendamine). Suudab tulemuslikult suhelda igapäevaolukordades, oskab 
kasutada kõige lihtsamaid üldväljendeid ja järgida peamisi suhtlusreegleid. 

Skaalatabel 48. 
Keelekasutuse 
paindlikkus 
 

4. klass - 
5. klass   
Oskab sõnu ümber tõstes varieerida äraõpitud fraase, kui olukord seda 
nõuab. 
6. klass 
Oskab kasutada meeldejäetud lihtsaid fraase. Suudab sõnakasutust vähesel 
määral varieerida, kui olukord seda nõuab. 

Skaalatabel 49. 
Vooruvahetus 
 

4. klass  
Oskab paluda tähelepanu. 
5. klass   
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. 
6. klass 
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust. Oskab 
alustada, jätkata ja lõpetada lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid. 

Skaalatabel 50. 
Teemaarendus 
 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Oskab jutustada ja kirjeldada sidumata lausetega. 

Skaalatabel 51.  
Teksti selgus ja 
sidusus 

4. klass  
Oskab õpetaja abil siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”. 
5. klass   
Oskab siduda lihtsate sidesõnade abil nagu „ja”, „aga”, „sest”. 
6. klass 
Oskab kasutada kõige sagedasemaid sidesõnu, et ühendada lauseid 
jutustuseks või tunnuste loendeid kirjelduseks. 

Skaalatabel 52.  
Kõne ladusus 

4. klass  
Oskab väljenduda väga lühikeste sidumata valmisfraasidega, kui kõneaine 
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 on tuttav. Kõne on takerduv, väga sageli on märgata ebasobivaid alustusi. 
Vajab välist abi. 
5. klass   
Oskab väljenduda lühifraasidega, kui kõneaine on tuttav. Kõne on takerduv, 
väga sageli on märgata ebasobivaid alustusi. 
6. klass 
Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha, kuigi sageli on märgata pause, 
ebasobivaid alustusi ja ümbersõnastamist. 

Skaalatabel 53. 
Väljendustäpsus 
 

4. klass - 
5. klass - 
6. klass 
Suudab tuttavas igapäevaolukorras vahendada lihtsat nappi teavet. 
Ootamatus olukorras peab enamasti sõnumit lihtsustama. 

 
2.4. III kooliaste 
2.4.1. Õpitulemused  
Põhikooli lõpetaja: 
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma 
seisukohti ning plaane; 
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, 
tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast 
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 
teistes valdkondades ja õppeainetes; 
7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 
õpistrateegiaid. 
 
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus 
 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
Inglise keel B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 
Saksa keel B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 
Osaoskuste õpitulemused III kooliastme lõpuks on esitatud punktis 4. 
 
2.4.2. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 7. klassis  
Õppesisu 7. klassis 
Mina ja teised -  võimed, tugevad ja nõrgad küljed; 
Kodu ja lähiümbrus -  kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine;  
Kodukoht Eesti  -  loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine;  elu maal ja linnas; 
Eestimaa vaatamisväärsused;  
Riigid ja nende kultuur -  õpetava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, 
rahvad, nende nimed ja keeled;  
Igapäevaelu. Õppimine ja töö -  tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; 
õpioskused ja harjumused; töökoht;  
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Vaba aeg -  kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. 
Õpitulemused 7. klassis 
7. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal.  
· Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 
sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti.  
· Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebiväljaanded, 
infovoldikud, kasutusjuhendid).  
· Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning 
suudab jälgida sündmuste arengut.  
· Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist.  
· Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
Rääkimine: 
· Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida 
oma kogemustest ja kavatsustest.  
· Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti.  
· On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama 
arvamust, kui kõneaine on tuttav.  
· Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu.  
Kirjutamine: 
· Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, ekiri, 
blogi).  
· Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, 
kuulutus).  
· Oskab kasutada piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle.  
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 

Kuulamine: 
· Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal. 
· Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 
sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti. 
· Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebiväljaanded, 
infovoldikud, kasutusjuhendid). 
· Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning 
suudab jälgida sündmuste arengut. 
· Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. 
· Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
Rääkimine: 
· Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida 
oma kogemustest ja kavatsustest. 
· Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti.  
· Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. 
· Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust 
võib häirida ebaõige intonatsioon. 
Kirjutamine: 
· Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste. 
· Oskab kasutada piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle. 
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 
 

 
7. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine 
ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. 
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Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib 
lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, 
tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu 
pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 
erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 
teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama 
arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.4.3. Hindamine 7. klassis: 
7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane 
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). 
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 7. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt 
kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest 
põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
2.4.4. Grammatika sisu 7.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

Lauseõpetus 7. klass  
Põimlaused; fraaside ja lausete 
ühendamine; It/there lause algul; kokku-ja 
lahkukirjutamise põhijuhud; 
kirjavahemärgid (jutumärgid); sõnade 
poolitamise põhireeglid (liitsõnad); 

7. klass  
Põimlaused; fraaside ja lausete 
ühendamine;  kokku-ja 
lahkukirjutamise põhijuhud; 
kirjavahemärgid (jutumärgid); sõnade 
poolitamise põhireeglid (liitsõnad); 

Tegusõna 
 

7. klass  
isikuline tegumood (Past Perfect, Past 
Continuous); tuleviku väljendamise 
erinevad võimalused. 

7. klass  
isikuline tegumood (Präsens, 
Präteritum, Perfekt); tuleviku 
väljendamise erinevad võimalused. 

Nimisõna 7. klass  
Liitnimisõnad. 

7. klass  
Liitnimisõnad. 

Omadussõna 7. klass  
Omadussõnade võrdlusastmed. 

7. klass  
Omadussõnade võrdlusastmed. 

Asesõna 7. klass  
Umbisikulised asesõnad (it, there). 

7. klass  
Umbisikulised asesõnad 

Eessõna 7. klass  
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid 

7. klass  
Enamkasutatavad eessõnalised 
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(take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

väljendid ; 
Eessõnad viisimäärustes. 

Arvsõna 7. klass  
Lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, 
aastaarvud. 

7. klass  
Lihtmurrud (pool, veerand); 
kuupäevad, aastaarvud. 

Määrsõna 7. klass  
Määrsõnade moodustamine; 
sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad 
määrsõnad. 

7. klass  
Määrsõnade moodustamine; 
sagedusmäärsõnad  järjestavad 
määrsõnad. 

Sõnatuletus 7. klass  
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (un) ja 
järelliited (,-ous,-ship) nimi-, omadussõnade 
moodustamiseks. 

7. klass  
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja 
järelliited (nimi-, omadussõnade 
moodustamiseks. 

 
2.4.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 8. klassis  
Õppesisu 8. klassis 
Mina ja teised - inimestevahelised suhted; koostöö ja teiste huvidega arvestamine;  
Kodukoht Eesti -  elu linnas ja maal;  loodus ja looduskaitse, keskkonnasäästlik käitumine;  
Riigid ja nende kultuur. -  Inglise / Saksa keelt rääkivad riigid ja nende lühiiseloomustus, 
rahvad, keeled; 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö - suhtlemine teeninduses;  tervislikud eluviisid, tervislik toitumine, 
turvalisus; õpioskused ja -harjumused, töökoht;  
Vaba aeg -  kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam; 
Õpitulemused 8. klassis 
8. klassi lõpetaja: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal.  
· Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 
sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti.  
· Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab lihtsa sõnastusega 
faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebiväljaanded, 
infovoldikud, kasutusjuhendid).  
· Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning 
suudab jälgida sündmuste arengut.  
· Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. Oskab kasutada kakskeelseid 
tõlkesõnastikke. 
Rääkimine: 
· Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida 
oma kogemustest ja kavatsustest.  

Kuulamine: 
· Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal. 
· Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 
sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti. 
· Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, 
veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). 
· Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning 
suudab jälgida sündmuste arengut. 
· Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. 
· Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
Rääkimine: 
· Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida 
oma kogemustest ja kavatsustest. 
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· Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti.  
· On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama 
arvamust, kui kõneaine on tuttav.  
· Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu.  
Kirjutamine: 
· Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, ekiri, 
blogi).  
· Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, 
kuulutus).  
· Oskab kasutada piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle.  
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 
 

· Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. 
· On võimeline ühinema vestlusega ja 
avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. 
· Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. 
· Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust 
võib häirida ebaõige intonatsioon. 
Kirjutamine: 
· Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-
kiri, blogi). 
· Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, 
kuulutus). Suhtleb online- vestluses (nt MSN). 
· Oskab kasutada piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle. 
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 

 
2.4.6. Õppetegevused 8. klassis: 
8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine 
ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. 
Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib 
lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, 
tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu 
pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 
erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 
teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama 
arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 
Detailsemalt kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.4.7. Hindamine 8. klassis: 
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane 
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). 
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Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 8. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt 
kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest 
põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
 
 
2.4.8. Grammatika sisu 8.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

Lauseõpetus 8. klass   
Kaudne kõne (aegade ühildumine, 
küsimused, korraldused, palved); 
kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad 
sidesõnad (however, though). 

8. klass   
Kaudne kõne (aegade ühildumine, 
küsimused, korraldused, palved); 
kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad 
sidesõnad. 

Tegusõna 
 

8. klass   
Harvemini esinevad ebareeglipärased 
tegusõnad (grind, sew, …); isikuline 
tegumood (Past Perfect, Present Perfect 
Continuous); umbisikuline tegumood 
(Present Simple/ Past Simple); 
modaaltegusõnad (have to, ought, should, 
would); tarind to+infinitiiv, ing-vorm; 
tuleviku väljendamise erinevad 
võimalused. 

8. klass   
Harvemini esinevad ebareeglipärased 
tegusõnad; isikuline tegumood 
(Präsens, Präteritum, Perfekt); 
umbisikuline tegumood ( Präsens, 
Präteritum, Perfekt); modaaltegusõnad; 
tuleviku väljendamise erinevad 
võimalused. 

Nimisõna 8. klass   
Väljendid artiklitega ja ilma; artikli 
kasutamine isikunimede ja geograafiliste 
nimedega; liitnimisõnad. 

8. klass   
Väljendid artiklitega ja ilma; artikli 
kasutamine isikunimede ja 
geograafiliste nimedega; liitnimisõnad. 

Omadussõna 8. klass   
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the 
poor); eritüvelised võrdlusastmed (old-
elder); omadussõnade kasutamine 
rahvusest ja kodakondsusest kõneldes; 
omadussõnade võrdlemine (as…as, more… 
than. 

8. klass   
Omadussõna nimisõna funktsioonis; 
eritüvelised võrdlusastmed  
omadussõnade kasutamine rahvusest ja 
kodakondsusest kõneldes; 
omadussõnade võrdlemine  

Asesõna 8. klass   
Indefiniitpronoomen (who, which, whose, 
where) 

8. klass   
Indefiniitpronoomen 

Eessõna 8. klass   
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid 
(take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

8. klass   
Enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid ; 
Eessõnad viisimäärustes . 

Arvsõna 8. klass   
Aritmeetilised põhitehted. 

8. klass   
Aritmeetilised põhitehted. 

Määrsõna 8. klass   
Ebareeglipärased määrsõnad. 

8. klass   
Ebareeglipärased määrsõnad. 

Sõnatuletus 8. klass   8. klass   
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Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (re-)ja 
järelliited (-ness,-ion,-ous) nimi-, omadus-, 
tegusõnade moodustamiseks. 

Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja 
järelliited  nimi-, omadus-, tegusõnade 
moodustamiseks. 

 
2.4.9. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 9. klassis  
Õppesisu 9. klassis 
Mina ja teised - viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine;  
Kodu ja lähiümbrus -  perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja nende 
tutvustamine;   
Kodukoht Eesti – loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja – säästlik käitumine; elu linnas ning maal, 
Eesti vaatamisväärsused; 
Riigid ja nende kultuur - Inglise / Saksa keelt rääkivad riigid ja nende lühiiseloomustus, 
rahvad, keeled; 
Igapäevaelu. Õppimine ja töö - õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad. 
Vaba aeg  - kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. 
Õpitulemused 9. klassis 
9. klassi lõpuks õpilane: 

Inglise keel Saksa keel 
Kuulamine: 
· Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit 
kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 
teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, 
intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne 
on selge ja üldkeelne. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge 
arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 
noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud 
ilukirjandustekstid). 
· Suudab leida vajalikku infot pikemast 
arutlevat laadi tekstist.  
· Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. 
· Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt 
üldlugemine, valiklugemine). 
· Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad 
jääda selgusetuks. 
Rääkimine: 
· Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms 
sisu ning kirjeldada oma muljeid. 
· Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes 
suhtlusolukordades. 
· Kasutab põhisõnavara ja sagedamini 
esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 
lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. 
· Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral 
küsib abi. 
· Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead 

Kuulamine: 
· Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis 
kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga 
seotud teemal. 
· Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide 
sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt 
toetab heliteksti. 
· Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui 
hääldus on selge ja tuttav. 
Lugemine: 
· Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa 
sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, 
veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). 
· Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning 
suudab jälgida sündmuste arengut. 
· Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja 
internetist. 
· Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
Rääkimine: 
· Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida 
oma kogemustest ja kavatsustest. 
· Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. 
· On võimeline ühinema vestlusega ja 
avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. 
· Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle 
õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu.  
· Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust 
võib häirida ebaõige intonatsioon. 
Kirjutamine: 
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ei häiri suhtlust. 
Kirjutamine: 
· Oskab koostada eri allikatest pärineva info 
põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 
isikutest). 
· Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat 
sündmust. 
· Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, 
tundeid ja sündmusi. 
· Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust 
väljendava lühikirjandi. 
· Oma mõtete või arvamusteesitamisel võib olla 
keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 
mõistmist. 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle. 
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 
· Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

· Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi 
jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma 
tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-
kiri, blogi). 
· Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, 
kuulutus). 
· Suhtleb online- vestluses (nt MSN). 
· Oskab kasutada piiratud hulgal teksti 
sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline kordus). 
Grammatika korrektsus: 
· Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid 
ja moodustusmalle. 
· Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt 
üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju. 
· Tuleb ette vigu, kuid need ei takista 
mõistmist. 
 
 

 
2.4.10. Õppetegevused 9. klassis: 
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine 
ning iseseisvate tööharjumuste väljakujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. 
Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib 
lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata ilukirjandus-, teabe-, 
tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutakse erinevat liiki loovtöid. Tähelepanu 
pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 
Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 
erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 
teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama 
arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks kasutatakse: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist; 
2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, 
filmid); 
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, 
lühiülevaated); 
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; 
5) projektitööd; 
6) suuliseid ettekandeid (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 
7) rolli- ja suhtlusmänge; 
8) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). Detailsemalt 
kavandab õpetaja õppetegevused enne õppeveerandi algust koostatud töökavas. 
 
2.4.11. Hindamine 9. klassis: 
9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane 
tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 
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Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). 
Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 9. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt 
kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest 
põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa ja ainekava sätetest. 
 
2.4.12. Grammatika sisu 9.klassis 

Teemad Grammatika sisu 
 Inglise keel Saksa keel 

Lauseõpetus 9. klass 
Tingimuslaused (I-III tüüp) Kaudne kõne 
(aegade ühildumine, küsimused, 
korraldused, palved); kirjavahemärgid 
(jutumärgid)  Alistavad sidesõnad 
(however, though). 

9. klass 
Tingimuslaused. Kaudne kõne (aegade 
ühildumine, küsimused, korraldused, 
palved); kirjavahemärgid (jutumärgid)  
Alistavad sidesõnad. 

Tegusõna 
 

9. klass 
Modaaltegusõnad (have to, ought, should, 
would); harvemini esinevad 
ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, 
…); isikuline tegumood (Past Perfect, 
Present Perfect Continuous); umbisikuline 
tegumood (Present Simple/ Past Simple); 
tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku 
väljendamise erinevad võimalused. 

9. klass 
Modaaltegusõnad; harvemini esinevad 
ebareeglipärased tegusõnad; isikuline 
tegumood (Präsens, Präteritum, 
Perfekt); umbisikuline tegumood ( 
Präsens, Präteritum, Perfekt); tuleviku 
väljendamise erinevad võimalused. 

Nimisõna 9. klass 
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; 
väljendid artiklitega ja ilma; liitnimisõnad. 

9. klass 
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; 
väljendid artiklitega ja ilma; 
liitnimisõnad. 

Omadussõna 9. klass 
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the 
poor); omadussõnade võrdlemine (as…as, 
more… than); so/such+ omadussõna. 

9. klass 
Omadussõna nimisõna funktsioonis; 
omadussõnade võrdlemine  

Asesõna 9. klass 
Umbmäärased asesõnad (either, neither). 

9. klass 
Umbmäärased asesõnad  

Eessõna 9. klass 
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid 
(take part in, look forward to); 
Eessõnad viisimäärustes (with,without). 

9. klass 
Enamkasutatavad eessõnalised 
väljendid ; 
Eessõnad viisimäärustes . 

Arvsõna 9. klass 
Protsent; kümnendmurrud; Arvsõna “0” 
erinev lugemine. 

9. klass 
Protsent; kümnendmurrud;  

Määrsõna 7. klass  
Määrsõnade moodustamine; 
sagedusmäärsõnad (liitega –ly), järjestavad 
määrsõnad. 

7. klass  
Määrsõnade moodustamine; 
sagedusmäärsõnad  järjestavad 
määrsõnad. 

Sõnatuletus 9. klass 
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja 
järelliited nimi-, omadus-, tegusõnade 

9. klass 
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja 
järelliited nimi-, omadus-, tegusõnade 
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moodustamiseks. moodustamiseks. 
 
2.4.13. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti III kooliastmes 
Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid III kooliastmes klassiti lähtuvalt 
skaalatabelitest, mis on toodud Euroopa keeleõppe raamdokumendis Õppimine, õpetamine ja hindamine: 
 

Toimingud Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti 
Suuline tekstiloome (rääkimine) 
Skaalatabel 1.  
Üldine 
rääkimisoskus  

7. klass  
Oskab esitada üldsõnalisi, mõttepauside ja mõningate keelevigadega 
kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate 
lausetega 
8. klass   
Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi ja mõningate 
keelevigadega kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires, väljendades 
mõtteid lihtsate lausete järjendina. 
9. klass 
Oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi oma 
huvivaldkonna teemade piires, väljendades mõtteid lihtsate lausete 
järjendina. 

Skaalatabel 2.  
Pikk monoloog: 
kogetu 
kirjeldamine 

7. klass  
Oskab jutustada. 
8. klass   
Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab kirjeldada tegelikke või 
kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja 
kirjeldada oma muljeid. 
9. klass 
Oskab jutustada. Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab 
kirjeldada tegelikke või kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada raamatu 
või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. Oskab vahendada ootamatute 
sündmuste (nt õnnetusjuhtumite) üksikasju. Oskab üksikasjalikult 
vahendada kogetut, kirjeldada oma tundeid ja reageeringuid. Oskab 
võrdlemisi ladusalt, kuid samas üldsõnaliselt jutustada ja kirjeldada, 
väljendades mõtteid lihtsate lausete järjendina. Oskab sirgjooneliselt 
väljenduda oma huvivaldkonna teemade piires. 

Skaalatabel 3.  
Pikk monoloog: 
põhjendamine ja 
selgitamine (nt 
väitluses) 

7. klass - 
8. klass   
Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada arvamusi, kavatsusi ja toiminguid. 
9. klass 
Suudab esitada võrdlemisi hästi jälgitavaid põhjendusi. 

Skaalatabel 4.  
Teadete edastamine 
 

7. klass  
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases olukorras. 
Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata siiski mõistetav. 
8. klass   
Oskab edastada väga lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 
koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata 
siiski mõistetav. 
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9. klass 
Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases 
koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist ja intonatsioonist hoolimata 
siiski mõistetav. 

Skaalatabel 5.  
Suuline esinemine 
 

7. klass  
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. 
8. klass   
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt välja tuua 
asja tuuma. 
9. klass 
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal, 
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab üsna selgelt välja tuua 
asja tuuma. Oskab vastata esinemisjärgsetele küsimustele, mõnikord (kui 
küsija räägib liiga kiiresti) võib paluda küsimust korrata. 

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine) 
Skaalatabel 6. 
Üldine 
kirjutamisoskus 

7. klass  
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste. Kasutab 
sõnaraamatut. 
8. klass   
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste. 
9. klass 
Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid seotud tekste, ühendades 
lühemaid lauseid lihtsa järjendina. 

Skaalatabel 7.  
Loovkirjutamine 

7. klass  
Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi. 
Oskab lugu kirja panna. 
8. klass   
Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja reaktsioone 
lihtsa seotud tekstina. 
9. klass 
Oskab kirjutada lihtsamaid üksikasjalikke kirjeldusi mitmesugustel tuttavatel 
teemadel. Oskab kirjalikult vahendada kogemusi, kirjeldades tundeid ja 
reaktsioone lihtsa seotud tekstina. Oskab kirjeldada tegelikku või 
kujuteldavat sündmust või hiljutist reisi. Oskab lugu kirja panna. 

Skaalatabel 8.  
Kirjalikud 
ülevaated ja 
arvamusavaldused 
 

7. klass - 
8. klass   
Oskab kirjutada väga lühikesi standardvormis ettekandeid, kus esitab tava 
pärast faktiteavet või põhjendab toiminguid. 
9. klass 
Oskab kirjutada lühikesi lihtsamaid kirjatöid endale huvipakkuval teemal. 
Oskab mingil määral kokku võtta, esitada ja selgitada oma arvamust 
igapäevaste tavapäraste ja ebatavaliste probleemide kohta. 

Skaalatabel 9.  
Oma jutu 
läbimõtlemine 

7. klass  
Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades 
vajaduse korral sõnumit ja kasutab vajadusel lausemalle. 
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 8. klass   
Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades 
vajaduse korral sõnumit. 
9. klass 
On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid, küsides 
tagasisidet. 

Skaalatabel 10.  
Keeleoskuslünkade 
kompenseerimine  

7. klass  
Oskab emakeelset sõna võõrapärastada, küsides üle, kas temast saadi aru. 
8. klass   
Oskab mõistet edasi anda mingi sagedasema ligilähedase tähendusega sõna 
abil, paludes end parandada.  
9. klass 
Oskab objekte kirjeldada tunnuste kaudu, kui vajalik sõna ei meenu. Oskab 
vajalikku tähendust edasi anda mingi asendusväljendiga.(nt „pehme 
magamise karu“ tähenduses „kaiuskaru“). 

Skaalatabel 11.  
Oma kõne 
jälgimine ja 
parandamine 
 

7. klass - 
8. klass   
Oskab küsida kinnitust kasutatud keelendi õigsuse kohta. Oskab katkenud 
vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. 
9. klass 
Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit, kui 
vestluspartner sellele tähelepanu juhib. 

Kuulamistoiming (kuulamine) 
Skaalatabel 12.  
Üldine 
kuulamisoskus 

7. klass  
Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest 
tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal ajal jne. 
Vajadusel küsib üle. 
8. klass   
Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest 
tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal ajal jne. 
9. klass 
Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud 
teemadel. Tabab nii peamist sõnumit kui ka spetsiifilisi üksikasju, kui 
hääldus on selge ja tuttavlik. 

Skaalatabel 13. 
Emakeelekõnelejate 
vestluse mõistmine 
 

7. klass  
Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 
kõneldakse üldkeeles, hääldus on selge ning tempo ei ole väga kiire. 
8. klass   
Suudab üldiselt jälgida lühema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 
kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 
9. klass 
Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 
kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 

Skaalatabel 14.  
Elava esituse 
kuulamine 
 

7. klass - 
8. klass   
Suudab üldjoontes jälgida lühikest lihtsat juttu tuttaval teemal, kui 
kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge. 
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9. klass 
Suudab jälgida loengut vm esinemist oma valdkonnas, kui teema on tuttav, 
sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus selge. 

Skaalatabel 15.  
Teadaannete ja 
juhiste kuulamine 

7. klass  
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre, kui on võimalik vajadusel üle 
küsida. 
8. klass   
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. 
9. klass 
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. Mõistab lihtsamat tehnilist või 
suunavat infot, näiteks igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid ja 
juhiseid. 

Skaalatabel 16. 
Meediakanalite ja 
salvestiste 
kuulamine 
 

7. klass  
Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav, 
jutt suhteliselt aeglane ja selge ning võimalik on korduvkuulamine. 
8. klass   
Mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav, 
jutt suhteliselt aeglane ja selge. 
9. klass 
Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui 
teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne. 

Lugemistegevus (lugemine) 
Skaalatabel 17. 
Üldine 
lugemisoskus 

7. klass  
Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema on tuttav ja 
keelekasutus lihtne. 
8. klass   
Loeb lihtsat faktiteavet, kui teema kuulub tema huvivaldkonda. Kasutab 
sõnaraamatut. 
9. klass 
Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema kuulub tema 
huvivaldkonda. 

Skaalatabel 18.  
Kirjavahetuse 
lugemine 

7. klass  
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju, kui seal on 
kasutatud lihtsat sõnavara. 
8. klass   
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, mis 
lubab pidada regulaarset kirjavahetust, kuid vajab selleks välist abi. 
9. klass 
Mõistab sündmusi, tundeid ja soove kirjeldavaid isiklikke kirju määral, mis 
lubab pidada regulaarset kirjavahetust. 

Skaalatabel 19.  
Eesmärgipärane 
lugemine 

7. klass  
Oskab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstides (kirjad, brošüürid 
ja lühemad dokumendid). 
8. klass   
Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida 
otsitav teave. 
9. klass 
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Suudab erilaadse ülesande täitmiseks hõlmata pikemaid tekste, et leida 
otsitav teave ja koguda infot teksti eri osadest või mitmest tekstist. 

Skaalatabel 20.  
Lugemine info 
hankimiseks ja 
arutlemiseks 

7. klass  
Leiab lihtsas leheloos olulisema, kui teema on tuttav. 
8. klass   
Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. 
9. klass 
Tabab selge arutluskäiguga tekstide põhijäreldusi. Mõistab käsitletava teema 
arutluskäiku, kuid ei pruugi aru saada üksikasjadest. 

Skaalatabel 21.  
Juhiste lugemine 

7. klass  
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel kasutab 
sõnaraamatut ja küsib abi. 
8. klass   
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel kasutab 
sõnaraamatut. 
9. klass 
Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. 

Audiovisuaalne tegevus 
Skaalatabel 22. 
Telesaadete ja 
filmide vaatamine 
 

7. klass  
Suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt 
aeglane ja selge. 
8. klass   
Suudab jälgida paljusid filme, kus pilt ja tegevus süžeed kannavad ning jutt 
on selge ja keel lihtne. 
9. klass 
Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust ja 
uudisreportaažist), kui teema pakub huvi ning räägitakse suhteliselt aeglaselt 
ja selgelt. 

Vastuvõtustrateegiad 
Skaalatabel 23.  
Vihjete tabamine ja 
järeldamine 
(suuline ja kirjalik 
suhtlus) 

7. klass  
Oskab konteksti põhjal, mõningasel välisel suunamisel, tuletada juhuslike 
tundmatute sõnade tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema 
on tuttav. 
8. klass   
Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja 
järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. 
9. klass 
Suudab kontekstis mõista tundmatuid sõnu, kui teema kuulub tema huvi 
valdkonda. Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade 
tähendust ja järeldada lausete mõtet, kui arutluse teema on tuttav. 

Suuline suhtlus 
Skaalatabel 24.  
Üldine suuline 
suhtlus 

7. klass  
Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades. 
8. klass   
On võimeline ettevalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tuttav. 
Oskab avaldada arvamust, anda ja küsida infot igapäevaelu või isiklike 
asjade kohta (nt perekond, harrastused, kool, reisimine, päevasündmused). 
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9. klass 
Saab üsna hästi hakkama vestlusega, kui see puudutab tema kooliasju või 
huvialasid. Oskab vahetada, üle küsida ja kinnitada infot; tuleb toime vähem 
tuttavas olukorras ja oskab selgitada, milles seisneb probleem. Oskab 
väljendada mõtteid mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt filmid, 
raamatud, muusika). 

Skaalatabel 25.  
Emakeelse 
vestluskaaslase 
mõistmine 

7. klass  
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega ja lihtsa sõnavaraga 
pöördumist, kuigi on vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata. 
8. klass   
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, kuigi on 
vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata ning sõnastada teiste 
sõnadega. 
9. klass 
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist, kuigi on 
vahel sunnitud paluma teatud sõnu ja fraase korrata. 

Skaalatabel 26.  
Vestlus 

7. klass  
Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust; oskab 
sellistele emotsioonidele reageerida. 
8. klass   
Suudab osaleda vestluses või mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda 
arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab 
9. klass 
Suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on tuttav. Suudab 
igapäevasuhtluses jälgida selgelt artikuleeritud kõnet, mõningaid sõnu või 
fraase võib siiski paluda korrata. Suudab osaleda vestluses või 
mõttevahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt 
öelda tahab. Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust; 
oskab sellistele emotsioonidele reageerida. 

Skaalatabel 27.  
Vaba mõttevahetus 
(sõprade ringis) 

7. klass  
Oskab end mõistetavaks teha, kui avaldab arvamust praktilistes asjades (nt 
kuhu minna, mida teha, kuidas korraldada väljasõitu vms). Oskab viisakalt 
väljendada veendumusi, arvamusi, nõustumist ja nõustumatust. 
8. klass   
Saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba mõttevahetuse põhisisust, 
kui kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge. Oskab esitada oma vaatenurka 
või arvamust ja küsida teiste omi, kui kõneaine talle huvi pakub. 
9. klass 
On võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, kui vestlus partnerid 
hoiduvad idioome kasutamast ja nende hääldus on selge. Oskab avaldada 
arvamust mõnel abstraktsel või kultuuriteemal (nt muusika, filmid). Oskab 
selgitada, milles seisneb probleem. Oskab lühidalt kommenteerida teiste 
arvamusi. Oskab kõrvutada ja võrrelda vastakaid arvamusi: pidada aru selle 
üle, mida teha, kuhu minna, keda või mida valida jne. klass 

Skaalatabel 28.  
Ametlikud 
arutelud ja 

7. klass  
Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, kus 
vahetatakse faktiteavet, jagatakse korraldusi või otsitakse lahendusi 
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koosolekud 
 

praktilistele küsimustele, seda tingimusel, et kasutatakse ühiskeelt ja hääldus 
on selge. 
8. klass   
Saab hästi hakkama oma vaatekoha esitamisega, kuid väitlemisega on 
raskusi. 
9. klass 
Suudab mõista suurt osa töisest jutust, kui ei kasutata palju kinnistunud 
väljendeid ja hääldus on selge. Saab hästi hakkama oma vaatekoha 
esitamisega, kuid väitlemisega on raskusi. Suudab osaleda tuttavat teemat 
puudutavas tavalises töises arutelus, kus vahetatakse faktiteavet, jagatakse 
korraldusi või otsitakse lahendusi praktilistele küsimustele, seda tingimusel, 
et kasutatakse ühiskeelt ja hääldus on selge. 

Skaalatabel 29.  
Eesmärgipärane 
koostöö 

7. klass  
On üldjoontes võimeline jälgima, mida räägitakse. 
8. klass   
Oskab teiste öeldut osaliselt korrata, et kindlustada vastastikust mõistmist. 
Oskab end mõistetavaks teha, kui asi puudutab lahenduse otsimist või 
edasise tegutsemisviisi valikut. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma 
arvamust ja suhtumist. Oskab ärgitada teisi oma arvamust väljendama. 
9. klass 
On võimeline jälgima, mida räägitakse, kuid kiire ja pika jutu korral võib 
aeg-ajalt paluda kordamist või selgitust. Oskab selgitada, milles on probleem, 
pidada aru edasise tegutsemise üle ja võrrelda vastandlikke tegutsemisviise. 
Oskab lühidalt kommenteerida teiste arvamusi. 

Skaalatabel 30.  
Toimingud 
kaupade ja teenuste 
ostmisel 

7. klass  
Saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel 
(nt reisibüroos)või reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida kaassõitjalt, 
millises peatuses maha minna). 
8. klass   
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm sõitudel, 
reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi ametnikega. 
9. klass 
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm sõitudel, 
reisi või majutuse korraldamisel ja asjaajamisel sihtriigi ametnikega. Tuleb 
toime ebatavalisemates olukordades, mis võivad ette tulla poes, postkontoris 
ja pangas (nt ebasobiva ostu tagastamine). Oskab esitada kaebust. Saab 
hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel (nt 
reisibüroos)või reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida kaassõitjalt, millises 
peatuses maha minna). 

Skaalatabel 31.  
Infovahetus 

7. klass  
Oskab välja otsida ja edastada lihtsat faktiteavet. 
8. klass   
Oskab küsida ja järgida üksikasjalikke juhtnööre. Oskab hankida 
üksikasjalikku lisateavet. 
9. klass 
Oskab oma toimevaldkonna piires võrdlemisi usaldusväärselt vahendada, 
kontrollida ja kinnitada tüüpilist või ebatüüpilist faktiteavet. Oskab 
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kirjeldada mingi toimingu käiku ja anda üksikasjalikke juhtnööre. Oskab 
resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud ja 
dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende kohta arvamust 
ja vastata täpsustavatele küsimustele. 

Skaalatabel 32. 
Küsitleja ja vastaja 
roll 

7. klass  
Oskab ettevalmistatud küsimuste toel teha lihtsat intervjuud. Suudab esitada 
mõne ettevalmistamata küsimuse. 
8. klass   
Võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada algatusvõimet (nt 
vahetada teemat), kuid üldiselt toetub siiski tugevalt küsitlejale. 
9. klass 
Oskab anda konkreetset infot, kui seda intervjuul või konsultatsioonil 
küsitakse (nt kirjeldada arstile sümptomeid), kuid esitab seda üldsõnaliselt, 
ilma üksikasjadesse laskumata. Oskab läbi viia ettevalmistatud intervjuud, 
kontrollida ja üle küsida infot; aeg-ajalt võib paluda öeldut korrata, eriti kui 
küsitletav räägib liiga kiiresti või pikalt. 

Kirjalik suhtlus 
Skaalatabel 33.  
Üldine kirjalik 
suhtlus 

7. klass  
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 
8. klass   
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku teavet 
või edastades seda teistele. 
9. klass 
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, küsides lihtsat hädavajalikku teavet 
või edastades seda teistele; suudab edastada kõige olulisemat. 

Skaalatabel 34.  
Kirjavahetus 

7. klass  
Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid. 
8. klass   
Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult vahendada kogemusi, tundeid ja 
sündmusi. 
9. klass 
Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi 
mõtteid abstraktsetel ja kultuuriteemadel (nt muusika, filmid). 

Skaalatabel 35.  
Teated, sõnumid ja 
plangid 

7. klass  
Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet sõpradele. 
8. klass   
Oskab kirjutada sõnumit, mis edastab lihtsat hädavajalikku teavet sõpradele, 
teenindajatele, õpetajatele jt, kellega ta igapäevaelus kokku puutub; suudab 
edastada kõige olulisemat. 
9. klass 
Oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on infot saada või probleeme 
selgitada. 

Interaktiivsed strateegiad 
Skaalatabel 36. 
Suhtlusaktiivsus  
(vooruvahetus) 

7. klass  
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada väga lihtsat silmast silma vestlust, kui 
kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. 
8. klass   
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Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine 
on talle tuttav või huvipakkuv. 
9. klass 
Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 
võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 37. 
Suhtluskoostöö  

7. klass  
Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist ja hoida 
juttu õigel kursil. 
8. klass   
Oskab teisi mõttevahetusse kaasata. 
9. klass 
Oskab kasutada põhisõnavara ja -strateegiaid, et vestlust või diskussiooni 
ülal hoida. Oskab kokku võtta, kuhu diskussiooniga välja on jõutud, aidates 
kaasa teemas püsimisele. 

Skaalatabel 38. 
Selgituste palumine  

7. klass  
Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist lihtsamate sõnadega. 
8. klass   
Oskab paluda vahetult kuuldu kordamist. 
9. klass 
Oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi. 

Tekstid 
Skaalatabel 39.  
Märkmete 
tegemine (loengus, 
seminaril jm) 
 

7. klass  
Oskab loengumärkmeid teha võtmesõnade kujul, kui tegemist on tuttava 
teemaga ning tekst esitatakse lihtsas sõnastuses ja selge hääldusega. 
8. klass   
Oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, milledes on 
mõningad ebatäpsused ja lüngad, kui teema kuulub tema huvivaldkonda 
ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt. 
9. klass 
Oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, kui 
teema kuulub tema huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt. 

Skaalatabel 40.  
Töö tekstiga 

7. klass  
Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, kasutades 
originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 
8. klass   
Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, kasutades 
originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. Suudab teha sellest 
lühikokkuvõtte teistele. 
9. klass 
Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 
kokkuvõtte. Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna, 
kasutades originaalteksti sõnu ja järgides selle kulgu. 

Suhtluspädevus 
Skaalatabel 41.  
Üldine keelepagas 

7. klass  
Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, huvialad, 
töö, reisimine, päevasündmused). Piiratud sõnavara võib põhjustada 
kordamist või ka sõnastusraskusi. 
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8. klass   
Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, huvialad, 
töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla takerdusi ja 
kaudset väljendust.  
9. klass 
Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt 
selgitada mõtte või probleemi tuuma ja avaldada arvamust abstraktsetel või 
kultuuriteemadel (nt muusika ja filmid). 

Skaalatabel 42.  
Sõnavara ulatus 

7. klass  
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (perekond, huvialad), 
kuigi vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 
8. klass   
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (kool, reisimine), kuigi 
vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 
9. klass 
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (päevasündmused), kuigi 
vahel võib ette tulla kaudset väljendust. 

Skaalatabel 43. 
Sõnakasutus  

7. klass  
Valdab 7. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 
vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja olukord 
on võõras 
8. klass   
Valdab 8. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 
vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja olukord 
on võõras 
9. klass 
Valdab 9. klassis omandatud põhisõnavara, kuid teeb märkimisväärseid 
vigu, kui on vaja väljendada keerukamat mõtet või kui kõneaine ja olukord 
on võõras. 

Skaalatabel 44.  
Grammatika 
korrektsus 

7. klass  
Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. Esineb vigu, kuid need ei takista üldjuhul mõistmist 
8. klass   
Oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja 
moodustusmalle. 
9. klass 
Kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki emakeele 
mõju on märgatav. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Skaalatabel 45.  
Häälduspädevus 

7. klass  
Hääldus on üldiselt arusaadav, kuigi tuntav on võõras aktsent ja küllalt 
sageli esineb hääldusvigu. 
8. klass   
Hääldus on arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast aktsenti ja küllalt 
sageli esineb hääldusvigu. 
9. klass 
Hääldus on selge ja arusaadav, kuigi aeg-ajalt on märgata võõrast aktsenti ja 
hääldusvigu. 
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Skaalatabel 46.  
Õigekirjaoskus 
 

7. klass  
Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb selliseid vigu, 
mis kohati takistab teksti jälgimist. 
8. klass   
Kirjutamises, kirjavahemärgistuses ja teksti paigutuses esineb vigu, mis küll 
moonutavad mõtet, kuid sellegi poolest on võimalik tekstist aru saada. 
9. klass 
Kirjutamine, kirjavahemärgistus ja teksti paigutus on sedavõrd korrektne, et 
ei sega jälgimist. Oskab üsna arusaadavalt kirjutada. 

Skaalatabel 47.  
Keelekasutuse 
olukohasus 

7. klass  
Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi väljendeid ja 
neutraalset keelt. 
8. klass   
Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. 
9. klass 
Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi väljendeid ja 
neutraalset keelt. Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita. On 
teadlik kultuurierinevustest, oskab suhestada oma ja võõrast kultuuri ning 
tähele panna olulisemaid erinevusi kommetes, hoiakutes, 
väärtushinnangutes ja uskumustes. 

Skaalatabel 48. 
Keelekasutuse 
paindlikkus 
 

7. klass  
Oskab paindlikult kasutada lihtsaid keelevahendeid, et väljendada vajalikku. 
8. klass   
Oskab mõningate raskustega kohandada oma väljendust, et tulla toime 
ebatüüpilises olukorras. 
9. klass 
Oskab kohandada oma väljendust, et tulla toime ebatüüpilises ja isegi 
keerulises olukorras. 

Skaalatabel 49. 
Vooruvahetus 
 

7. klass  
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine 
on talle  tuttav või huvipakkuv. 
8. klass   
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada arutelu, kui kõneaine on talle  tuttav või 
huvipakkuv. 
9. klass 
Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav, kasutab kõnevooru 
võtmiseks sobivat fraasi. 

Skaalatabel 50. 
Teemaarendus 
 

7. klass  
Oskab jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid üldjuhul lihtsate lausete 
järjendina, kuid esineb ka sidumata lauseid. Esineb takerdusi ja mõttepause. 
8. klass   
Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate 
lausete järjendina. Esineb takerdusi ja mõttepause. 
9. klass 
Oskab üsna ladusalt jutustada ja kirjeldada, väljendades mõtteid lihtsate 
lausete järjendina. 

Skaalatabel 51.  7. klass  
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Teksti selgus ja 
sidusus 

Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud järjendiks, 
kuid harvem kasutatavate sidesõnade kasutamisel esineb vigu. 
8. klass   
Ühendab lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi enam-vähem seotud järjendiks, 
kuid teksti sidususes esineb mõningaid puudusi. 
9. klass 
Oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud 
järjendiks. 

Skaalatabel 52.  
Kõne ladusus 
 

7. klass  
Suudab jätkata kõrvalise abiga, kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse sattub 
ja kõnes seetõttu pause tekib. 
8. klass   
Oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli 
pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust. 
9. klass 
On võimeline võrdlemisi vabalt väljenduma. Suudab jätkata kõrvalise abita, 
kui sõnastusraskuste tõttu ummikusse satub ja kõnes seetõttu pause tekib. 

Skaalatabel 53. 
Väljendustäpsus 
 

7. klass  
Suudab edastada lihtsat ja pakilist teavet, anda edasi kõige olulisemat. 
8. klass   
Oskab arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet. 
9. klass 
Oskab üsna täpselt selgitada mõtte või probleemi tuuma. 
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AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. VALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Valdkonnapädevus 
Võõrkeelte õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes võõrkeelepädevus, s.o suutlikkus 
kasutada võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel, see tähendab B-keeleoskustasemel.  
Võõrkeelte õpetamisega taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  
1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid;  
2) mõistab ja tõlgendab võõrkeeles esitatut;  
3) on omandanud teadmisi eri kultuuridest, mõistab kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab 
neid;  
4) on omandanud elukestvaks õppeks motivatsiooni ja vajalikud oskused. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained 
Ainevaldkonda kuuluvad võõrkeeled (inglise keel ja saksa keel) ja eesti keel teise keelena.  
Ainevaldkonda «Võõrkeeled" kuuluvad. 
Bl-keeleoskustasemega võõrkeeled koolis on 
• Saksa keel 
• Inglise keel  
B2-keeleoskustasemega võõrkeeled koolis on 
• Eesti keel teise keelena 
• Saksa keel 
• Inglise keel 
Kursused jagunevad kohustuslikeks ja valikkursusteks. Õppeainete kohustuslike kursuste mahud on:  
1) 9 kursust eesti keel teise keelena  
2) 5 kursust B1-keeleoskustasemega võõrkeel  
3) 5 kursust B2-keeleoskustasemega võõrkeel  
Valikkursuste mahud on:  
1) 1 kursus „Eesti kõnekeel“  
2) 6 kursust B2-keeleoskustasemega võõrkeel  
 
1.3. Ainevaldkonna kirjeldus  
Keelepoliitiline eesmärk on saavutada gümnaasiumi lõpuks vähemalt kahe võõrkeele valdamine 
iseseisva keelekasutaja tasemel (B-tase). Võõrkeeleoskus toetab suutlikkust mõista ja väärtustada 
mitmekultuurilist maailma ning laiendab eneseväljendusvõimalusi erinevate keeleliste ja mittekeeleliste 
vahenditega. Võõrkeelte õppimine arendab süsteemset mõtlemist. Keelehariduse eesmärk on 
suurendada inimese keelepagasit, kus ühe võõrkeele õpe toetab teise võõrkeele omandamist. Õpitavate 
keelte valik peab olema võimalikult lai, et õpilane saaks arendada oma keelelisi pädevusi mitmes keeles. 
Võõrkeelte õppes lähtutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetest ja raamdokumendis 
kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kõigi võõrkeelte, k.a eesti keel teise keelena, õpitulemused on 
raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Eri osaoskuste õpitulemused on esitatud 
ainekava lõpus keeleoskustasemete tabeli punktis 2.3. Raamdokumendi põhimõtete rakendamine õppes 
võimaldab arvestada õppija ealist ning individuaalset eripära, seada erineva edasijõudmisega õpilastel 
endale jõukohaseid õpieesmärke ning anda tagasisidet saavutatu kohta, toetades õpimotivatsiooni ning 
iseseisva õppija kujunemist. Keeleõpe ei piirdu teatud keeleoskustaseme saavutamisega mingiks 
hetkeks. Tähtis on toetada õpilaste motivatsiooni, arendada oskusi, kujundada enesekindlust ning saada 
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keelekogemusi ka väljaspool kooli, mis loob eelduse elukestvaks õppeks. Keeleõpe on pidev protsess, 
kus edasimineku tagab ainult järjepidevus. Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle 
edastamiseks suhtluses, siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires 
kujundatakse suhtluspädevust. Need on kõigile võõrkeeltele ühtsed, teemavaldkondade erinevused 
tulenevad õpitava keele sihttasemest ja õppe kestusest. Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja 
osaoskuse – kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise arendamise kaudu, seepärast on täpsustavad 
õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. Erinevaid osaoskusi õpetatakse omavahel lõimitult. 
Võõrkeelte, eriti aga eesti keele kui teise keele lõiming teiste õppeainetega ning õppimist soodustava 
õpikeskkonna loomine toetavad suhtluspädevuse omandamise kõrval ka maailmapildi, enesehinnangu 
ja väärtuskäitumise arengut. Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista 
ja väärtustada nende eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste 
kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat. „Mitmekesisust tuleb 
käsitleda kultuuride paljususe taustal. Keel ei kujuta endast mitte ainult kultuuri olulist tahku, vaid ka 
vahendit, mis aitab kultuurinähtusi mõista. Erinevad (rahvuslikud, piirkondlikud, sotsiaalsed) 
kultuurid, millesse inimene kuulub, ei eksisteeri tema teadvuses lihtsalt koos, vaid kõrvuti, vastandudes 
ja mõjutades üksteist.“1 Õpilane ei omanda pelgalt kaht käitumis- ja suhtlemisviisi, vaid temast saab 
mitme keele kõneleja ning mitme kultuuri tundja. Ühe keele oskamine mõjutab keele- ja 
kultuuripädevust teises keeles ning aitab kaasa inimese kultuuriteadlikkuse, oskuste ja oskusteabe 
arengule tervikuna.2 Võõrkeeleõpe eeldab avatud ja paindlikku metoodilist käsitust, et kohandada õpet 
õpilase vajaduste järgi. Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on: 1) õppija aktiivne osalus 
õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate kujundamine; 2) keeleõppes 
kasutatava materjali sisu vastavus õpilase huvidele; 3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja 
rühmatöö)  kasutamine;  1  Euroopa  keeleõppe  raamdokument,  lk  21.  2  Euroopa  keeleõppe  
raamdokument, lk 59. 3 4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja 
nõustajaks teadmiste omandamises; 5) õppematerjalide mitmekesisus, nende kohandamine ja 
täiendamine lähtuvalt õppija eesmärkidest ning vajadustest. 
 
1.4. Õppetegevused  
Õpet kavandades ja korraldades:  
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 
ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  
3) võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste 
kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks;  
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 
käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi, 
õppematerjale ja -vahendeid;  
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ 
multimeediaklass, õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega jne;  
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 
projektõpe jne.  
Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja 
valdkonnapädevused ning ainepädevused oleksid saavutatud. 
 
2. AINEKAVAD  
2.1. EESTI KEEL TEISE KEELENA  
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2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Eesti keelt teise keelena õppides kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, 
väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.  
Gümnaasiumi lõpus õpilane:  
1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses keskkonnas iseseisvalt toime tulla;  
2) on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja ametkondlikus 
suhtluses;  
3) mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab suhtluses eesti 
kultuurinorme ja tavasid;  
4) analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 
motivatsiooni ning vajalikud oskused.  
 
2.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Eesti keele õpetuse tähtsamaid ülesandeid on kujundada keeleoskus, mis võimaldab Eesti ühiskonnas 
iseseisvalt toime tulla ning paneb aluse elukestvale õppele. Eesti keele arendamise strateegiast tulenevalt 
seab õppekava eesmärgi liikuda C1-keeleoskustaseme saavutamise poole gümnaasiumi lõpuks. Eesti 
keele õppe kaudu toetatakse õpilaste suutlikkust õppida teisi aineid eesti keeles. Gümnaasiumis on 
üldteema „Mina ja maailm“. Viis teemavaldkonda ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel 
põimunud ning samamoodi võib neid käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu saab 
õpilane võrrelda Eesti ja oma päritolumaa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas nende 
päevakohasust, õpilase huve ning kursuse keeletaset. Kultuuriteadlikkust kujundades juhitakse õpilase 
tähelepanu erinevustele suhtlemisel emakeeles ja eesti keeles ning neid erinevusi selgitavatele 
kultuurinähtustele. Õpilane teab oma kohta ja vastutust ühiskonnas ning suudab anda adekvaatseid 
hinnanguid ühiskonnas toimuvale. Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse ainult eesti keeles. Õpetuses 
kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele 
kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja rühmatööd, toetatakse eestikeelse suhtlus- ja 
esinemisoskuse väljakujunemist, kasutades selleks nt väitlusi, referaate, uurimistöid, arvutiesitlusi, 
suhtlusportaale, blogisid jne. Erinevate tegevuste kaudu loob õpetaja võimaluse kasutada eesti keelt 
aktiivselt ka väljaspool tunde. Suureneb iseseisvus eestikeelse info otsimisel ning kasutamisel. 
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele 
struktuuri õpitakse kontekstis. Õppes on jätkuvalt tähtis õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi 
keeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele.  
 
2.1.3. Õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus gümnaasiumis  
Õpitulemused  
Gümnaasiumi lõpetaja:  
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;  
2) suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt;  
3) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;  
4) selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; suudab teha 
üldistusi ning kokkuvõtteid;  
5) arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid;  
6) tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ning trükimeediat; 
vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;  
7) kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks erinevates 
valdkondades;  
8) omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda;  
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9) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja muudab oma 
õppimisstrateegiaid;  
10) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade teadmistega. 
Õppesisu  
1. Eesti ja maailm  
Eesti riik ja rahvas:  
1) omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse;  
2) geograafiline asend ja kliima;  
3) rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  
4) mitmekultuuriline ühiskond.  
Eesti keel ja eesti meel:  
1) rahvuslik identiteet;  
2) kultuuritraditsioonid;  
3) kodukoha lugu.  
Eesti ja teised riigid:  
1) Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus;  
2) Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö.  
 
2. Kultuur ja looming  
Kultuur kui looming:  
1) looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne;  
2) rahva ajalooline kultuurimälu;  
3) loova mõtte arendamine kogemuse kaudu.  
Kultuuritraditsioonid ja tavad:  
1) rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu;  
2) erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused.  
 
3. Keskkond ja tehnoloogia  
Geograafiline keskkond:  
1) keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; tööstus- ja 
kultuurmaastikud, kaitsealad; saasteallikad;  
2) loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ning 
kliimamuutused;  
3) keskkonna jätkusuutlik areng.  
Elukeskkond:  
1) elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel;  
2) sotsiaalsete hüvede olemasolu ning nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja 
fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele);  
3) säästlik eluviis;  
4) sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid. 
Tehnoloogia:  
1) teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;  
2) teabekeskkond: infootsing ja -vahetus;  
3) keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, 
arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne;  
4) biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne.  
 
4. Haridus ja töö  
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Pere ja kasvatus:  
1) perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine;  
2) kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak jne. 
Haridus:  
1) riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused;  
2) kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;  
3) koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid;  
4) edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal;  
5) elukestev õpe.  
Tööelu:  
1) teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri plaanimine;  
2) tööotsimine: elulookirjelduse koostamine, tööleping, töövestlus;  
3) töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus;  
4) vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste vastu;  
5) töötaja ja tööandja õigused ning vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus;  
6) suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu keskkond, motiveeritud töötaja;  
7) vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks;  
8) puudega inimeste töö.  
 
5. Inimene ja ühiskond  
Inimene kui looduse osa:  
1) eluring: sünd, elu ja surm;  
2) tasakaal inimese ja looduse vahel (nt loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);  
3) elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik, inimsõbralik, tervislik).  
Inimene kui indiviid:  
1) inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine;  
2) iga inimese kordumatu eripära;  
3) väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale;  
4) inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed;  
5) erinevad inimesed ja rahvad (nt keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid).  
Inimeste suhtlus:  
1) suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (nt sõnavalik, žestid, miimika);  
2) meedia kui suhtluskanal ja -vahend.  
Ühiskond kui eluavalduste kogum:  
1) majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;  
2) sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus;  
3) ebaterved eluviisid, kuritegevus.  
 
2.1.4. Õppetegevus  
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla erinevad. 
Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt ka väljaspool eesti keele tundi (nt teised ainetunnid, õppereisid, 
õpilasvahetused, keelelaagrid ning kohtumised eesti keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb 
autentseid ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis 
eeldavad loovat käsitlust. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate 
keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks valib õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab 
rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, 
töövestlusel, olmesfääris). Õpetaja juhib õpilasi kõrvutama ning analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja 
erinevusi, nägema keelte vahel seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Õpetaja plaanib koos õpilastega 
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tööd, et saavutada eesmärgiks seatud keeleoskustase. Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad 
paaris- ja meeskonnatöö oskused.  
Õppetegevuseks on:  
1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;  
2) iseseisev lugemine ja kuulamine;  
3) tarbekirjade koostamine (nt elulugu, seletuskiri, avaldus, kaebus);  
4) loovtööde kirjutamine (nt kirjand, artikkel, kokkuvõte, luuletus);  
5) referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine;  
6) keelerühmadevahelised arutlused ja väitlused;  
7) rolli- ja suhtlusmängud;  
8) projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine);  
9) keelekeskkonnas täidetavad ülesanded (nt muuseumitund, usutlused);  
10) info otsimine eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletussõnaraamat, internet). 
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3. B2-KEELEOSKUSEGA VÕÕRKEEL 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe-eesmärgid 
Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 
iseseisvalt toimida; 
2)   mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3)   suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning 
kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni 
ning vajalikud oskused. 
 
3.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Inglise keele (B2-keeleoskustasemega keele) 
puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus B2.1, hea õpitulemusega õpilane on võimeline 
täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega õpilane kõik B2.2-keeleoskustaseme nõuded. Väga hea 
õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (C1) taseme nõudeid. 
Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega võõrkeeles õpitulemused 
rahuldaval, heal või väga heal tasemel olenevalt õppija võimekusest ning tema algsest 
keeleoskustasemest. Õpilastele, kelle algne keeleoskustase ei ole B2-keeleoskustasemega kursuste 
läbimiseks piisav, pakutakse individuaalõpet või mingit muud tugimeedet. B2-keeleoskustaseme 
oskuste süvendamiseks, kinnistamiseks ja liikumiseks järgmise keeleoskustaseme poole pakub kool 
õpilasele valikkursusi. 
Õpetuses kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on 
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja rühmatööd, 
toetatakse võõrkeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, referaadid, uurimistööd, 
esitlused, sh multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool 
keeletunde. 
Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Gümnaasiumis on üldteema 
«Mina ja maailm". Viis teemavaldkonda ja nende alateemad, mida käsitletakse kõikide kohustuslike 
kursuste raames, on alljärgenevad: 
1. Eesti ja maailm 
Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; geograafiline asend ja kliima; rahvastik: 
põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline ühiskond. 
Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu. 
 Eesti ja  teised riigid: Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik:  ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht 
maailmas: rahvusvaheline koostöö. 
2. Kultuur ja looming 
Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; 
rahva ajalooline kultuurimälu; loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; loomeprotsessi soodustavad 
või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad). 
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui 
rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 
3. Keskkond ja tehnoloogia 
Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, 
puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest 
tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng. 
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Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede olemasolu ja 
nende  kättesaadavus  (nt  arstiabi,  pensionid,  riiklikud  toetused  ja  fondid,  abirahad,  soodustused  
puuetega inimestele jne); säästlik eluviis; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -
kultuuriline ühiskond; lähinaabrid.  
Tehnoloogia: teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; teabekeskkond: 
infootsing ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, 
keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; biotehnoloogia igapäevaelus: 
olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 
4. Haridus ja töö 
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest 
hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 
jne. 
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond 
ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev õpe. 
Tööelu: teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; tööotsimine: eluloo (CV) 
koostamine,  tööleping,  töövestlus;  töö  kui  toimetulekuallikas;  raha  teenimine  (nt  sissetulekud  ja  
väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste 
suhtes; töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, 
puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused 
oma tööga toimetulekuks; puuetega inimeste töö. 
5. Inimene ja ühiskond 
Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik 
eluviis, aukartus looduse ees); elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik). 
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu 
eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; 
sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 
Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 
meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; sotsiaalsfäär, 
elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus. 
Teemavaldkonnad ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on neid 
võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja 
õpitava keele maa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse keeletaset, õpilase huve 
ning teemade päevakohasust. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse 
omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis. Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse 
õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas võõrkeeles suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi 
selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane peaks olema teadlik oma kohast ja vastutusest ühiskonnas ning 
suutma anda adekvaatseid hinnanguid. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab 
edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele. 
 
3.1.3. Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga; 
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
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6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 
teistes valdkondades; 
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 
õpistrateegiaid; 
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 
 
3.2. B2-KEELEOSKUSTASEMEGA VÕÕRKEELE KURSUSED 
3.2.1. Kursus „B2-keeleoskustasemega võõrkeel I" 
Õppesisu: 
1.Eesti ja maailm  
Eesti riik ja rahvas:geograafiline asend ja kliima;  
Eesti keel ja eesti meel:kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu.  
Keskkond ja tehnoloogia 
Tehnoloogia: keeletehnoloogilisi   rakendusi   igapäevaelus:   elektroonsed sõnastikud, 
keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 
Haridus ja töö 
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond 
ja -traditsioonid;  
Inimene ja ühiskond 
Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; elulaad ehk olemise viis (tervislik).  
Inimene kui indiviid:inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu 
eripära; Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika 
jne); 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel 
(nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne. 
• Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele 
mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot pikemast 
arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid 
(nt üldlugemine, valiklugemine). 
• Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid. Tuleb enamasti 
toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid 
õigesti. 
• Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 
isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada 
kogemusi, tundeid ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi. 
Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 
• Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. 
 
3.2.2. Kursus „B2-keeleoskustasemega võõrkeel II" 
Õppesisu: 
Haridus ja töö 
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest 
hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak  
Keskkond ja tehnoloogia 
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Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, 
puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest 
tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused. 
Inimene ja ühiskond  
Inimene kui looduse osa:tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees); 
elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik) 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, 
kui kuuldu on üldkeelne. 
• Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), 
mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid 
raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
• Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma 
seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. 
Kasutab keerukamaid lausestruktuure, 
• Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja stiili. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
 
3.2.3. Kursus „B2-keeleoskustasemega võõrkeel III" 
Õppesisu: 
Haridus ja töö 
Tööelu: teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; tööotsimine:    eluloo    
(CV)     koostamine,     tööleping,     töövestlus;     töö  kui  toimetulekuallikas;  raha  teenimine  (nt  
sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; 
Inimene ja ühiskond 
Inimene kui indiviid: väärtushinnangud, vaated elule emotsionaalsed; sotsiaalsed; 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: ebaterved eluviisid, kuritegevus. 
Õpitulemused 
Õpilane: ja    ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, 
• Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, 
kui kuuldu on üldkeelne. 
• Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- jailukirjandus), 
mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid 
raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
• Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma 
seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. 
Kasutab keerukamaid lausestruktuure, 
• Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja stiili. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
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3.2.4. Kursus „B2-keeleoskustasemega võõrkeel IV" 
Õppesisu: 
Eesti ja maailm 
Eesti riik ja rahvas: rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline 
ühiskond. 
Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; 
Keskkond ja tehnoloogia 
Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest 
koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond; lähinaabrid. 
Tehnoloogia: biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 
Inimene ja ühiskond 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; sotsiaalsfäär, 
elatustase, heategevus; 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti. Mõistmist võivad 
takistada tugev taustamüra, keelenaljad, idioomid ja keerukad tarindid. 
• Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase teabe 
(valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta. Loeb 
iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist. Raskusi võib 
olla idioomide ja kultuurisidusate vihjete mõistmisega. 
• Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb erinevatel teemadel, 
oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral 
sõnastab öeldu ümber ja suudab parandada enamiku vigadest. Oskab valida sobiva keeleregistri. 
Kõnerütmis ja -tempos on tunda emakeele mõju. 
• Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. Oskab refereerida nii 
kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. Kasutab erinevaid 
keele-registreid sõltuvalt adressaadist (nt eristades isikliku, poolametliku ja ametliku kirja stiili). 
Lausesiseseid kirjavahemärke kasutab enamasti reeglipäraselt. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
 
3.2.5. Kursus „B2-keeleoskustasemega võõrkeel V" 
Õppesisu: 
Haridus ja töö  
Haridus: noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev õpe. 
Tööelu: vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; töötaja ning tööandja 
õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted töökollektiivis; 
meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks; 
puuetega inimeste töö. 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti. Mõistmist võivad 
takistada tugev taustamüra, keelenaljad, idioomid ja keerukad tarindid. 
• Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase teabe 
(valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta. Loeb 
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iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist. Raskusi võib 
olla idioomide ja kultuurisidusate vihjete mõistmisega. 
• Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb erinevatel teemadel, 
oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral 
sõnastab öeldu ümber ja suudab parandada enamiku vigadest. Oskab valida sobiva keeleregistri. 
Kõnerütmis ja -tempos on tunda emakeele mõju. 
• Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. Oskab refereerida nii 
kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. Kasutab erinevaid keele-registreid sõltuvalt adressaadist 
(nt eristades isikliku, poolametliku ja ametliku kirja stiili). Lausesiseseid kirjavahemärke kasutab 
enamasti reeglipäraselt. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
 
3.2.6. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus I"  
Õppesisu: 
Kodu. Moodsad tendentsid. Võõrkeeleõpe. Inimene kui füüsoline ja psüühiline olend: välimus ja 
iseloom. 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. 
Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab 
heliteksti. Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 
• Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste arengut. Suudab leida 
vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. 
• Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt 
põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on 
tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti. 
• Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas olukorras 
grammatiliselt üsna õiget keelt 
• Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma tundeid, 
mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). 
Suhtleb online- vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, 
asesõnaline kordus). 
 
3.2.7. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus II" 
Õppesisu:  
Puhkus ja reisimine 
Sõidu korraldamine. Majutus. Reisimise ajal tekkivad probleemid 
Tervislik eluviis  
Toitumise eelistused. Sport. Stressiga toimetulek 
Teenindus 
Kaebused. Info ja teenuste saamine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
§ Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 
isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. Oskab isiklikus kirjas vahendada 
kogemusi, tundeid ja sündmusi. Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi. 
Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist. 
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§ Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele 
mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). Suudab leida vajalikku infot pikemast 
arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid 
(nt üldlugemine, valiklugemine). 
§ Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt 
põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on 
tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lausemalle õigesti. 
 
3.2.8. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus III" 
Õppesisu: 
Eesti ja maailm  
Eesti riik ja rahvas:omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse;  
Eesti ja teised riigid: Eesti Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht 
maailmas: rahvusvaheline koostöö. 
Keskkond ja tehnoloogia  
Geograafiline keskkond: keskkonna jätkusuutlik areng. 
Elukeskkond: sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 
toetused ja fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne); säästlik eluviis; 
Tehnoloogia: teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus; teabekeskkond: 
infootsing ja -vahetus; 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, 
kui kuuldu on üldkeelne. 
• Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, teatme- ja ilukirjandus), 
mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid 
raskusi võib olla idioomide mõistmisega. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
• Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. Oskab põhjendada ja kaitsta oma 
seisukohti. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. 
Kasutab keerukamaid lausestruktuure, 
• Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja stiili. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
 
3.2.9. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus IV"  
Õppesisu: 
Inimene ja ühiskond 
Inimene kui indiviid: väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale, inimsuhted: isiklikud, 
emotsionaalsed, sotsiaalsed 
Ühiskond kui eluavalduste kogum:heaoluühiskond, ebaterved eluviisid, kuritegevus 
Eesti ja maailm 
Eesti keel ja eesti meel:Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö, Eesti Euroopa Liidu liikmesriik 
Eesti riik ja rahvas:rahvuslik identiteet 
Keskkond ja tehnoloogia 
Elukeskkond: sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 
toetused ja fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne) 
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Tehnoloogia:teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus, teabekeskkond: 
infootsing ja –vahetus. 
Õpitulemused 
Õpilane: 
§ Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel, 
kui kuuldu on üldkeelne. 
§ Kirjutab seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt seletuskiri, uudis, kommentaar). 
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab 
isikliku ja ametliku kirja stiili. 
§ Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb erinevatel teemadel, 
oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral 
sõnastab öeldu ümber ja suudab parandada enamiku vigadest. Oskab valida sobiva keeleregistri. 
Kõnerütmis ja -tempos on tunda emakeele mõju. 
 
3.2.10. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus V"  
Õppesisu: 
Kultuur ja looming  
Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; 
rahva ajalooline kultuurimälu; loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; loomeprotsessi   soodustavad   
või   takistavad   tegurid   (nt   olme, perekond, ühiskonnakord, tavad). 
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui 
rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 
Inimene ja ühiskond 
Inimene kui indiviid: erinevad   inimesed  ja    rahvad   (keele-    ja    kultuurierinevused,  käitumistavad,  
kõlblusnormid).  
Inimestevaheline suhtlus: meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
• Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti. Mõistmist võivad 
takistada tugev taustamüra, keelenaljad, idioomid ja keerukad tarindid. 
• Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase teabe 
(valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta. Loeb 
iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist ja lugemise eesmärgist. Raskusi võib 
olla idioomide ja kultuurisidusate vihjete mõistmisega. 
• Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. Suhtleb erinevatel teemadel, 
oskab vestlust juhtida ja anda tagasisidet. On võimeline jälgima oma keelekasutust, vajaduse korral 
sõnastab öeldu ümber ja suudab parandada enamiku vigadest. Oskab valida sobiva keeleregistri. 
Kõnerütmis ja -tempos on tunda emakeele mõju. 
• Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. Oskab refereerida nii 
kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. Kasutab erinevaid keele-registreid sõltuvalt adressaadist 
(nt eristades isikliku, poolametliku ja ametliku kirja stiili). Lausesiseseid kirjavahemärke kasutab 
enamasti reeglipäraselt. 
• Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aegajalt ettetulevaid 
vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse ebatäpsusi suudab enamasti ise parandada. 
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3.2.11. Valikkursus „B2-keeleoskustaseme valikkursus VI"  
Õppesisu: 
Riigieksamiteks ettevalmistamine 
Kuulamine, Kirjutamine, Lugemine, Rääkimine 
Õpitulemused 
Õpilane: 
§ mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma; 
§ vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga; 
§ selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 
§ loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti; 
§ arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
§ tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset 
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
§ kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 
teistes valdkondades; 
§ seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 
õpistrateegiaid; 
§ seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 
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4. B1-KEELEOSKUSTASEMEGA VÕÕRKEEL 
4.1. Üldalused 
4.1.1. Õppe-eesmärgid 
Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 
iseseisvalt toimida; 
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning 
kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas; 
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni 
ning vajalikud oskused. 
 
4.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Sakasa keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja 
rahuldav A2.2, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega 
õpilane kõik B1.1-keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on võimeline osaliselt 
täitma ka järgmise (B2.1) taseme nõudeid. 
Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega võõrkeeles õpitulemused 
rahuldaval või heal tasemel olenevalt õppija võimekusest ning tema algsest keeleoskustasemest. 
Õpilased, kelle algne keeleoskustase ei ole piisav, pakutakse individuaalset õpet või mingit muud 
tugimeedet. B1-keeleoskustaseme oskuste süvendamiseks, kinnistamiseks ja liikumiseks järgmise 
keeleoskustaseme poole pakub kool õpilasele valikkursusi. 
Õpetuses kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid. Rõhk on 
interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Rakendatakse jätkuvalt paaris-ja rühmatööd, 
toetatakse võõrkeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, referaadid, uurimistööd, 
esitlused, sh multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi ergutatakse kasutama keelt ka väljaspool 
keeletunde. 
Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Gümnaasiumi keeletunnis 
suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Gümnaasiumis on üldteema „Mina ja  maailm". Viis 
teemavaldkonda ja nende alateemad, mida käsitletakse kõikide kohustuslike kursuste raames, on 
alljärgenevad: 
1. Eesti ja maailm 
Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; geograafiline asend ja kliima; rahvastik: 
põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline ühiskond. 
Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu. Eesti ja  teised riigid: 
Eesti Euroopa Liidu liikmesriik:  ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht maailmas: 
rahvusvaheline koostöö. 
2. Kultuur ja looming 
Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; 
rahva ajalooline kultuurimälu; loova mõtte arendamine kogemuse kaudu; loomeprotsessi soodustavad 
või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad). 
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui 
rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 
3. Keskkond ja tehnoloogia 
Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, 
puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest 
tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng. 
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Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; sotsiaalsete hüvede olemasolu ja 
nende  kättesaadavus  (nt  arstiabi,  pensionid,  riiklikud  toetused  ja  fondid,  abirahad,  soodustused  
puuetega inimestele jne); säästlik eluviis; sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -
kultuuriline ühiskond; lähinaabrid. Tehnoloogia: teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine 
igapäevaelus; teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: 
elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid jne; 
biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus jne. 
4. Haridus ja töö 
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest 
hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak 
jne. 
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond 
ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev õpe. 
Tööelu: teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; tööotsimine: eluloo (CV) 
koostamine,  tööleping,  töövestlus;  töö  kui  toimetulekuallikas;  raha  teenimine  (nt  sissetulekud  ja  
väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste 
suhtes; 
töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, 
puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused 
oma tööga toimetulekuks; puuetega inimeste töö. 
5. Inimene ja ühiskond 
Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik 
eluviis, aukartus looduse ees); elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik). 
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese kordumatu 
eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; 
sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid). 
Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika jne); 
meedia kui suhtluskanal ja -vahend. 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond; sotsiaalsfäär, 
elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus. 
Teemavaldkonnad ja nende alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on neid 
võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda Eesti ja 
õpitava keele maa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas kursuse keeletaset, õpilase huve 
ning teemade päevakohasust. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse 
omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis. Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse 
õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas võõrkeeles suhtlemise erinevustele ning neid erinevusi 
selgitavatele kultuurinähtustele. Õpilane peaks olema teadlik oma kohast ja vastutusest ühiskonnas ning 
suutma anda adekvaatseid hinnanguid. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab 
edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele. 
 
 
 
4.1.3. Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) omandab keeleoskustaseme, mis võimaldab toime tulla teda puudutavates igapäevastes 
suhtlusolukordades võõrkeelt emakeelena kõnelejatega; 
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ja oskab suhtluses sellega 
arvestada, arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
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3) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab 
filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
4) mõistab olulisemat endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
5) kirjeldab  kogemusi,  sündmusi,  unistusi  ja  eesmärke  ning  selgitab  ja  põhjendab  lühidalt  oma  
seisukohti ja plaane; 
6) koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot ka 
teistes valdkondades; 
8) omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused, seab eesmärke ja hindab nende 
saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid; 
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega. 
 
4.1.4.  Kursus „B1-keeleoskustasemega võõrkeel I"  
Õppesisu: 
Haridus ja töö 
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest 
hoolimine; 
Tööelu: hoolivus enese ja teiste suhtes; 
Inimene ja ühiskond  
Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm;  
Inimene kui indiviid: iga inimese kordumatu eripära; 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 
pildimaterjal. Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised). Tunneb rahvusvaheliselt 
kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, kohv). 
• Tunneb õpitava keele tähemärke. Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvusvaheliselt 
kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada 
pildimaterjal. 
• Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara ja 
lausemallide piires. Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja žestidele. 
• Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada 
(ärakiri). Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 
• Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 
 
4.1.5. Kursus „B1-keeleoskustasemega võõrkeel II" 
Õppesisu: 
Eesti ja maailm  
Eesti riik ja rahvas: 
geograafiline asend ja kliima; rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;  
Eesti keel ja eesti meel: kodukoha lugu.  
Haridus ja töö 
Pere ja kasvatus: kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv 
eluhoiak jne. 
Inimene ja ühiskond  
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; inimsuhted: isiklikud, 
emotsionaalsed; sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, 
kõlblusnormid). 
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Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 
dialoogidest. Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. Vajab kordamist, osutamist, 
piltlikustamist vms. 
• Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 
lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. Saab aru lihtsatest 
kirjalikest tööjuhistest. Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat 
lugemist. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 
• Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide 
piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi. Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause. 
• Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. Oskab täita lihtsat küsimustikku. Tunneb 
õpitud sõnavara õigekirja. Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
• Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 
 
4.1.6. Kursus „B1-keeleoskustasemega võõrkeel III"  
Õppesisu: 
Haridus ja töö  
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine; koolikeskkond 
ja -traditsioonid; 
Tööelu: elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt 
sissetulekud ja väljaminekud, hinnad);  tööpuudus vastutustundlik suhtumine oma töösse. 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle tuttaval 
teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. Vajab kordamist ja selget 
hääldust. 
• Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, 
juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. Lugemise tempo on 
aeglane. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 
• Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. Kasutab põhisõnavara ja 
käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning lausemalle. Suudab alustada ja lõpetada lühi-
vestlust, kuid ei suuda seda juhtida. Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 
• Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. Kirjutab lihtsaid teateid 
igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab lühisõnumeid. Oskab kasutada sidesõnu 
ja, ning jt. Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või kooli-
sõnastikku. 
• Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras (nt 
ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada 
tahab. 
 
4.1.7. Kursus „B1-keeleoskustasemega võõrkeel IV"  
Õppesisu: 
Inimene ja ühiskond  
Inimene kui looduse osa: tasakaal inimese ja looduse vahel (loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees); 
elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik).  
Inimene kui indiviid: väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; 
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Keskkond ja tehnoloogia 
Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, 
puutumatu loodus; tööstus ja kultuur, kaitsealad; saasteallikad; loodusliku tasakaalu kadumisest 
tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng. 
Elukeskkond: elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. Saab aru 
olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). Vajab sageli kuuldu 
täpsustamist. 
• Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja saab 
aru neis sisalduvast infost. Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 
• Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. Oskab väljendada 
oma suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib 
vajada abi. Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 
Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 
• Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. Koostab 
lihtsaid isiklikke kirju. Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt.  Rakendab  õpitud  õigekirjareegleid  (nt  
algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 
• Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras (nt 
ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada 
tahab. 
 
4.1.8. Kursus „B1-keeleoskustasemega võõrkeel V" 
Õppesisu: 
Haridus ja töö  
Haridus: noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal; elukestev õpe. 
Tööelu: teadlik eneseteostus; tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; töötaja ning 
tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted 
töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga 
toimetulekuks;  
Keskkond ja tehnoloogia  
Elukeskkond: säästlik eluviis 
Õpitulemused 
Õpilane: 
• Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval igapäevaeluga seotud teemal. 
Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub huvi ning pilt toetab 
heliteksti. Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 
• Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt kirjad, veebi-
väljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab 
jälgida sündmuste arengut. Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada 
kakskeelseid tõlkesõnastikke. 
• Oskab lihtsate seostatud lausetega rääkida oma kogemustest ja kavatsustest. Suudab lühidalt 
põhjendada oma seisukohti. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on 
tuttav. Kasutab õpitud väljendeid ja lause-malle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. Hääldus on 
selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 
• Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles väljendab oma tundeid, 
mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). 
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Suhtleb online- vestluses (nt MSN). Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, 
asesõnaline kordus). 
• Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas olukorras 
grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette vigu, kuid need ei takista 
mõistmist. 
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AINEVALDKOND „MATEMAATIKA" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Matemaatikapädevus 
Matemaatika õpetamise eesmärgiks on kujundada põhikooliõpilastes eakohane matemaatikapädevus, 
see tähendab suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates 
ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades ning mõista matemaatika 
sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust; oskus püstitada probleeme, leida sobivaid 
lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja kontrollida tulemuse tõesust, 
loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid esitusviise kasutada ja neist aru saada. 
Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid; 
3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt; 
4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid; 
5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina; 
6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid; 
7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni; 
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 
9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda tulevased 
õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega. 
 
1.2. Matemaatika nädalatundide jaotus klassiti 
Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse 1. klassist  9. klassini. Matemaatika nädalatundide 
jaotumine klassiti on järgmine: 

 
Õppeaine 

Nädalatunde klassiti 
1. kl 2. kl  3. kl 4. kl  5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl Kokku 

Matemaatika 3 3 4 4 4 5 5 4 4 36 
 
Matemaatika õppimise kaudu arenevad matemaatikapädevuse kõrval kõik ülejäänud üldpädevused. 
 
2. MATEMAATIKA AINEKAVAD 
2.1. I kooliaste 
2.1.1. Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
 3. klassi lõpetaja:  
1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada; 
2) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;  
3) loeb, mõistab ja selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste; 
 4) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid; 
 5) märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste 
kujundite abil;  
6) kasutab digitaalseid õppematerjale;  
7) mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga.  
 
2.1.2. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu 1. klassis  
Arvutamine 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvud 0–10 0, nende esitus üheliste, 
kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 
summana. Võrdus ja võrratus. Arvude 
võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. 
Paaris- ja paaritud arvud. 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 - 10 
0; 
· Esitab arvu üheliste, kümneliste  ja tuhandeliste 
summana; 
· Loeb ja kirjutab järgarve 

Arvude liitmine, lahutamine  peast 20 
piires. Liitmine ja lahutamine kirjalikult 
 10 0 piires. Liitmis-, lahutamis-, 
korrutamis- ja jagamistehte komponentide 
nimetused (liidetav, summa; vähendatav, 
vähendaja, vahe; tegur, korrutis; jagatav, 
jagaja, jagatis). Liitmise ja lahutamise ning 
korrutamise ja jagamise vahelised seosed. 
Korrutamise seos liitmisega. 

· Liidab ja lahutab peast arve 20 piires, kirjalikult 100 
piires; 
· teab 2 aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste 
nimetusi; 
 
 

 
Mõõtmine ja tekstülesanded  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Pikkusühikud sentimeeter, detsimeeter, 
meeter. Pikkusühikute seosed. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale  tuttavate suuruste kaudu; 
· Hindab looduses kaugusi ning lahendab 
liiklusohutusülesandeid. 

Massiühikud gramm, kilogramm.  
Massiühikute seosed. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale  tuttavate suuruste kaudu. 

Ajaühikud  tund, ööpäev, nädal, kuu, 
aasta, sajand. Ajaühikute seosed. Kell ja 
kalender. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale  tuttavate suuruste kaudu. 
 

 
Geomeetrilised kujundid  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud 
pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, 
selle pikkus. 
 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi                    kujundeid; 
· Rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
tunnuste alusel 
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2.1.3. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu 2. klassis  
Arvutamine – 2. klass 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvud 0 - 1000, nende esitus üheliste, 
kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 
summana. Võrdus ja võrratus. Arvude 
võrdlemine ja järjestamine. 
Järgarvud.Paaris-ja paaritud arvud. 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 – 
1000; 
· esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste  summana; 
· loeb ja kirjutab järgarve. 

Arvude liitmine, lahutamine, korrutamine 
ja jagamine peast 100 piires. Liitmine ja 
lahutamine kirjalikult 10 000 piires. Liitmis-
, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte 
komponentide nimetused (liidetav, 
summa; vähendatav, vähendaja, vahe; 
tegur, korrutis; jagatav, jagaja, jagatis). 
Liitmise ja lahutamise ning korrutamise ja 
jagamise vahelised seosed. Korrutamise 
seos liitmisega. 

· liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 
1000piires; 
· valdab korrutustabelit (korrutab ja jagab peast 
ühekohalise arvuga 100 piires); 
· meab nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste 
nimetusi; 
·  määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud; 
korrutamine/jagamine; liitmine/lahutamine. 

Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. 
Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse 
leidmine võrdustes. Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate arvutusoskuste 
harjutamiseks. 

· Leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või 
analoogia põhjal. 

 
Mõõtmine ja tekstülesanded  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, 
detsimeeter, meeter, kilomeeter. 
Pikkusühikute seosed. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu; 
· hindab looduses kaugusi ning lahendab 
liiklusohutusülesandeid; 
· teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid. 

Massiühikud gramm, kilogramm. 
Massiühikute seosed. 
 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu; 
· teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid. 

Käibivad rahaühikud. Rahaühikute seosed. 
Mahuühik liiter. Temperatuuriühik kraad. 
Termomeeter, selle skaala. Nimega arvude 
liitmine. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu. 

Ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, 
nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute 
seosed. Kell ja kalender. 

· Kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu; 
· teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid. 

Tekstülesannete analüüsimine ja 
lahendamine. Tulemuste reaalsuse 
hindamine. Tekstülesannete koostamine. 

· Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja 
kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga 
ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust; 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvutiprogrammide kasutamine ühikute 
teisendamise harjutamiseks. 

· koostab ühetehtelisi tekstülesandeid. 

 
Geomeetrilised kujundid  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud 
pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, 
selle pikkus. 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi                    kujundeid; 
· rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
tunnuste alusel; 
· joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone. 

Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius. 
Etteantud raadiusega ringjoone 
joonestamine. 

· Joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone. 

Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, 
kolm- ja nelinurkne püramiid; nende 
põhilised elemendid (servad, tipud, tahud 
eristamise ja äratundmise tasemel). 
Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi                    kujundeid; 
· rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
tunnuste alusel; 
· joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone; 
· mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja 
arvutab nende ümbermõõdu; 
· arvutab murdjoone pikkuse. 

 
2.1.4. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu 3. klassis  
Arvutamine  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvud 0 - 10 000, nende esitus üheliste, 
kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste 
summana. Võrdus ja võrratus. Arvude 
võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. 
Paaris-ja paaritud arvud. 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0 - 
10 000; 
· esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja 
tuhandeliste summana; 
· loeb ja kirjutab järgarve. 

Arvude liitmine, lahutamine, korrutamine 
ja jagamine peast 100 piires. Liitmine ja 
lahutamine kirjalikult 10 000 piires. Liitmis-
, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte 
komponentide nimetused (liidetav, summa; 
vähendatav, vähendaja, vahe; tegur, 
korrutis; jagatav, jagaja, jagatis). Liitmise ja 
lahutamise ning korrutamise ja jagamise 

· Liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 
000 piires; 
· valdab korrutustabelit(korrutab ja jagab peast 
ühekohalise arvuga 100 piires); 
· teab nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste 
nimetusi; 
· määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud; 
korrutamine/jagamine; liitmine/lahutamine). 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
vahelised seosed. Korrutamise seos 
liitmisega. 
Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. 
Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse 
leidmine võrdustes. Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate arvutusoskuste 
harjutamiseks. 

· Leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või 
analoogia põhjal. 

 
Mõõtmine ja tekstülesanded   

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, 
detsimeeter, meeter, kilomeeter. 
Pikkusühikute seosed. 

· Selgitab murdude 5
1

4
1,

3
1,

2
1 ja

   tähendust, leiab 
nende murdude põhjal osa arvust ; 
· kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab 
mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste kaudu; 
· hindab looduses kaugusi ning lahendab 
liiklusohutusülesandeid; 
· teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid). 
 

Massiühikud gramm, kilogramm, tonn. 
Massiühikute seosed. 

· Teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid). 

Ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, 
nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute 
seosed. Kell ja kalender. 

· Tunneb kella ja kalendrit ning seostab neid teadmisi 
oma elu tegevuste ja sündmustega; 
· teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt 
ainult naaberühikuid). 

Käibivad rahaühikud. Rahaühikute seosed. 
Mahuühik liiter. Temperatuuriühik kraad. 
Termomeeter, selle skaala. Nimega arvude 
liitmine. 

· Arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud). 

Tekstülesannete analüüsimine ja 
lahendamine. Tulemuste reaalsuse 
hindamine. Tekstülesannete koostamine. 
Arvutiprogrammide kasutamine ühikute 
teisendamise harjutamiseks. 

· Analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja 
kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab õpetaja abiga 
ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust; 
· koostab ühetehtelisi tekstülesandeid. 

   
 
Geomeetrilised kujundid   

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud 
pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, 
selle pikkus. 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 
· rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
tunnuste alusel; 
· joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone; 
· mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja 
arvutab nende ümbermõõdu. 

Kolmnurk, nelinurk; nende tipud, küljed ja 
nurgad. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. 
Võrdkülgne kolmnurk ning selle 
joonestamine joonlaua ja sirkliga. 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 
· rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
tunnuste alusel; 
· joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone; 
· mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja 
arvutab nende ümbermõõdu. 

Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, 
kolm- ja nelinurkne püramiid; nende 
põhilised elemendid (servad, tipud, tahud 
eristamise ja äratundmise tasemel). 
Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. 

· Eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, 
sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, 
viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, 
silinder, koonus) ning nende põhilisi elemente; 
· leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud 
tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 
· rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste 
tunnuste alusel; 
· joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone; 
· mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja 
arvutab nende ümbermõõdu. 

 
 
2.2. II kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused matemaatikas II kooliastme lõpuks 
II kooliastme lõpuks õpilane: 
1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt 
esitusviisilt teisele; 
2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi; 
3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi; 
4) teab, et ülesannetel võib olla erinevaid lahendusteid, ja valib neist endale sobiva; 
5)  põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust; 
6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks; 
7) kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest teabeallikatest. 
 
2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 
Arvutamine 
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvude lugemine ja 
kirjutamine, nende esitamine 
üheliste, kümneliste, sajaliste, 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), 
täisarve ning positiivseid ratsionaalarve:  
· kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires; 
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tuhandeliste, kümne- ja 
sajatuhandeliste  summana.  
 

· esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne- ja 
sajatuhandeliste  summana; 
· võrdleb ja järjestab naturaalarve 

Liitmine ja lahutamine, nende 
omadused. 
Kirjalik liitmine ja lahutamine. 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste 
seoseid: 
· nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente (liidetav, 
summa, vähendatav, vähendaja, vahe);  
· tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste vahelisi 
seoseid; 
· kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja vastupidi; 
· sõnastab ja esitab üldkujul liitmise omadusi (liidetavate 
vahetuvuse ja rühmitamise omadus) ja kasutab neid arvutamise 
hõlbustamiseks; 
· sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe lahutamise 
ning arvule vahe liitmise omadusi ja kasutab neid arvutamisel; 
· kujutab kahe arvu liitmist ja lahutamist arvkiirel; 
· arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda: 
· liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve; 
· liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab oma 
tegevust. 

Naturaalarvude korrutamine. 
Korrutamise omadused. 
Kirjalik korrutamine. 
 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste 
seoseid: 
· nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis); 
· esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana või 
selle summa korrutisena; 
· kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte ja vastupidi; 
· tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi seoseid; 
· sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: tegurite 
vahetuvus, tegurite rühmitamine, summa korrutamine arvuga; 
· kasutab korrutamise omadusi arvutamise lihtsustamiseks; 
· Arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda: 
· korrutab peast arve 100 piires; 
· korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga; 
· arvutab enam kui kahe arvu korrutist; 
· korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve ja kuni 
kolmekohalisi arve järkarvudega. 

Naturaalarvude jagamine. 
Jäägiga jagamine. 
Kirjalik jagamine. 
Arv null tehetes. 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste 
seoseid: 
· nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja, jagatis); 
· tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse vahelisi seoseid; 
· jagab peast arve korrutustabeli piires; 
· Arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda: 
· jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise tähendust; 
· jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100 ja 1000-ga; 
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· jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega; 
· jagab summat arvuga; 
· jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja kahekohalise arvuga; 
· liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga; 

Tehete järjekord. · Arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda: 
· tunneb  tehete järjekorda sulgudeta ja ühe paari sulgudega 
arvavaldises; 
· arvutab kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste väärtuse. 

Naturaalarvu ruut. · Leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja 
absoluutväärtuse: 
· teab peast arvude 0 – 10 ruutusid; 
· kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel. 

Harilik murrud. · Tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid 
arvkiirel; kujutab joonisel harilikku murdu osana tervikust: 
· kujutab joonisel murdu osana tervikust; 
· nimetab joonisel märgitud terviku osale vastava murru; 
· arvutab osa (ühe kahendiku, kolmandiku jne) tervikust. 

Rooma numbrid. · Loeb ja kirjutab Rooma numbreid kuni kolmekümneni (XXX):  
· loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma numbreid (kuni 
kolmekümneni) 

 
Andmed ja algebra  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Tekstülesanded. 
 

· Lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning 
kontrollib ja hindab tulemust 
· lahendab kuni kolmetehtelisi elulise sisuga tekstülesandeid; 
· koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi tekstülesandeid; 
· hindab ülesande lahendustulemuse reaalsust. 

Arv- ja tähtavaldis. 
Tähtavaldise väärtuse 
arvutamine.  

· Lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise 
väärtuse: 
· leiab ühetehtelisest võrdusest tähe arvväärtuse proovimise või 
analoogia teel. 

 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Kolmnurk ja selle elemendid. 
Kolmnurkade liigitamine, 
joonestamine ja võrdsuse 
tunnused.  

· Liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab 
kolmnurga kõrgused ning arvutab kolmnurga pindala: 
· leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki ning eristab neid; 
· nimetab ja näitab kolmnurga külgi, tippe ja nurki; 
· joonestab kolmnurka kolme külje järgi; 
· selgitab kolmnurga ümbermõõdu tähendust ja näitab 
ümbermõõtu joonisel; 
· arvutab kolmnurga ümbermõõtu nii külgede mõõtmise teel kui 
ka etteantud küljepikkuste korral. 

Nelinurk, ristkülik ja ruut. · Joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, 
ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed sirged, ruudu, ristküliku, 
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kolmnurga, ringi: 
· leiab ümbritsevast ruumist nelinurki, ristkülikuid ja ruute ning 
eristab neid;  
· nimetab ning näitab ristküliku ja ruudu külgi, vastaskülgi, 
lähiskülgi, tippe ja nurki; 
· joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil; 
· selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja näitab 
ümbermõõtu joonisel; 
· arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu;  
· selgitab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala tähendust joonise 
abil; 
· teab peast ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu ning 
pindala valemeid; 
· arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala. 

Kujundi ümbermõõdu ja 
pindala leidmine 

· Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· kasutab ümbermõõdu ja pindala arvutamisel sobivaid 
mõõtühikuid; 
· arvutab kolmnurkadest ja tuntud nelinurkadest koosneva 
liitkujundi ümbermõõdu; 
· arvutab tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi pindala; 
· rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete lahendamisel. 

Pikkusühikud.  
 
 
 

· Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· nimetab pikkusühikuid mm, cm, dm, m, km, selgitab nende 
ühikute vahelisi seoseid; 
· mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi, kasutades sobivaid 
mõõtühikuid; 
· teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks. 

Pindalaühikud. · Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· selgitab pindalaühikute mm², cm², dm², m², ha, km² tähendust; 
· kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid;  
· selgitab pindalaühikute vahelisi seoseid; 

Massiühikud. 
 
 

· Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab massiühikute vahelisi 
seoseid;  
· kasutab massi arvutamisel sobivaid ühikuid; 
· toob näiteid erinevate masside kohta, hindab massi ligikaudu. 

Rahaühikud. · Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid,  
· selgitab rahaühikute vahelisi seoseid, kasutab arvutustes 
rahaühikuid. 

Ajaühikud. · Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut, sekund, ööpäev, 
nädal, kuu, aasta, sajand; 
· teab nimetatud ajaühikute vahelisi seoseid; 

Kiirus ja kiirusühikud. · selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse, teepikkuse ja aja vahelist 
seost; 
· kasutab kiirusühikut km/h  lihtsamates ülesannetes 
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Arvutamine nimega 
arvudega. 

· liidab ja lahutab nimega arve; 
· korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga; 
· jagab nimega arve ühekohalise arvuga, kui kõik ühikud jaguvad 
antud arvuga; 
· kasutab mõõtühikuid tekstülesannete lahendamisel;  

 
2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 
Arvutamine  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Naturaalarvud 0 - 1 000 000 
000 ja nende esitus 
(järguühikud, järkarvud). 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), 
täisarve ning positiivseid ratsionaalarve:  
· loeb numbritega kirjutatud arve miljardi piires; 
· kirjutab arve dikteerimise järgi; 
· määrab arvu järke ja klasse; 
· kirjutab naturaalarve järkarvude summana ja järguühikute 
kordsete summana; 
· kirjutab arve kasvavas (kahanevas) järjekorras;  
· märgib naturaalarve arvkiirele; 
· võrdleb naturaalarve. 

Naturaalarvude ümardamine. · Ümardab arvu etteantud täpsuseni: 
· teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu etteantud täpsuseni. 

Neli põhitehet 
naturaalarvudega.  
Liitmis- ja korrutamistehte 
põhiomadused ja nende 
rakendamine.  
Arvu kuup.  
Tehete järjekord.  
Avaldise väärtuse arvutamine. 
Arvavaldise lihtsustamine 
sulgude avamise ja ühisteguri 
sulgudest väljatoomisega 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid: 
· liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve miljardi piires; 
· selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise seadusi; 
· korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi naturaalarve;  
· jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 2-kohalise arvuga; 
· leiab arvu kuubi; 
· tunneb tehete järjekorda (liitmine/lahutamine, 
korrutamine/jagamine, sulud), arvutab kuni neljatehteliste 
arvavaldiste väärtusi; 
· avab sulgusid arvavaldiste korral; toob ühise teguri sulgudest 
välja. 

Paaris- ja paaritud arvud. 
Jaguvuse tunnused (2-ga, 3-ga, 
5-ga, 9-ga, 10-ga) 
Arvu tegurid ja kordsed. 
Algarvud ja kordarvud, 
algtegur. 
Arvude suurim ühistegur ja 
vähim ühiskordne. 

· eristab paaris- ja paaritud arve; 
· Sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga ja 
10-ga) 
· Esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena ning leiab arvude 
suurima ühisteguri ja vähima ühiskordse: 
· leiab arvu tegureid ja kordseid;  
· teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv; 
· esitab naturaalarvu algtegurite korrutisena; 
· otsustab 100 piires, kas arv on alg- või kordarv; 
· esitab naturaalarvu algarvuliste tegurite korrutisena; 
· leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja vähima ühiskordse 
(VÜK). 

Murdarv, harilik murd, murru 
lugeja ja nimetaja. 
Kümnendmurrud. 

· Tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel; 
kujutab joonisel harilikku murdu osana tervikust: 
· selgitab hariliku murru lugeja ja nimetaja tähendust; 
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· tunneb kümnendmurru kümnendkohti; 
· loeb kümnendmurde; 
· kirjutab kümnendmurde numbrite abil verbaalse esituse järgi; 
· võrdleb ja järjestab kümnendmurde; 
· kujutab kümnendmurde arvkiirel. 

Kümnendmurru ümardamine. · Ümardab arvu etteantud täpsuseni: 
· ümardab kümnendmurde etteantud täpsuseni. 

Tehted kümnendmurdudega. 
 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste 
seoseid:  
· liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde; 
· korrutab ja jagab peast kümnendmurde järguühikutega (10, 100, 
1000, 10 000 ja 0,1; 0,01; 0,001); 
· Arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda: 
· korrutab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga kümnendmurde;  
· jagab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga murdu murruga, 
milles on kuni kaks tüvenumbrit (mõistet tüvenumber ei tutvustata);  
· tunneb tehete järjekorda ja sooritab mitme tehtega ülesandeid 
kümnendmurdudega. 

 
 
Andmed ja algebra  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvavaldis, tähtavaldis, 
valem.Võrrand. 

· Lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise 
väärtuse: 
· tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise; 
· lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste kordajatega avaldise; 
arvutab lihtsa tähtavaldise väärtuste; 
· kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud lihtsamaid tähtavaldisi; 
· eristab valemit avaldisest; 
· kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid arvutamise 
lihtsustamiseks; 
· Leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid 
võrrandeid: 
· tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi lahend; 
· lahendab proovimise või analoogia abil võrrandi, mis sisaldab 
ühte tehet ja naturaalarve; 
· selgitab, mis on võrrandi lahendi kontrollimine. 

Arvandmete kogumine ja 
korrastamine. 
Sagedustabel. 
Skaala. 
Diagrammid: tulpdiagramm, 
sirglõikdiagramm. 
Aritmeetiline keskmine. 

· Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab 
aritmeetilise keskmise: 
· kogub lihtsa andmestiku; 
· korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab neid 
sagedustabelisse; 
· arvutab aritmeetilise keskmise. 
· tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida; 
· tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana; 
· Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste 
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diagrammide lugemine ja analüüsimine: 
· loeb andmeid tulpdiagrammilt ja oskab neid kõige üldisemalt 
iseloomustada;  
· loeb andmeid erinevatelt skaaladelt andmeid ja toob näiteid 
skaalade kasutamise kohta; 
· Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga 

Tekstülesannete lahendamine. · Lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning 
kontrollib ja hindab tulemust: 
· tunneb tekstülesande lahendamise etappe; 
· kasutab lahendusidee leidmiseks erinevaid strateegiaid; 
· hindab tulemuse reaalsust. 

 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 

Lihtsamad geomeetrilised 
kujundid (sirglõik, murdjoon, 
kiir, sirge). 

· Joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, 
ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed sirged, ruudu, ristküliku, 
kolmnurga, ringi: 
· joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab nende erinevusi; 
· märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul; 
· joonestab etteantud pikkusega lõigu;  
· mõõdab antud lõigu pikkuse; 
· arvutab murdjoone pikkuse. 

Nurkade võrdlemine, 
mõõtmine, liigitamine 
Kõrvunurgad ja tippnurgad. 
 

· Joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, 
sirgnurk, kõrvunurgad, tippnurgad):  
· joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab nurga nimetuse 
sümbolites (näiteks  ABC); 
· võrdleb etteantud nurki silma järgi ja liigitab neid, joonestab 
teravnurga, nürinurga, täisnurga ja sirgnurga; 
· kasutab malli nurga mõõtmiseks ja etteantud suurusega nurga 
joonestamiseks; 
· teab täisnurga ja sirgnurga suurust. 
· leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade paare; 
· joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade summa on 1800; 
· arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse; 
· joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on võrdsed. 

Sirgete lõikumine, ristumine, 
paralleelsus. 

· Konstrueerib sirkli ja joonlaua lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja 
ning sirge suhtes sümmeetrilisi kujundeid: 
· joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid; 
· joonestab paralleellükke abil paralleelseid sirgeid; 

Kuubi ja risttahuka pindala ja 
ruumala. 
Pindalaühikud ja 
ruumalaühikud 

· Teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid: 
· arvutab kuubi  ja risttahuka pindala ja ruumala; 
· teisendab pindalaühikuid; 
· teab ja teisendab ruumalaühikuid; 
· kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute vahelisi seoseid. 

Plaanimõõt · Teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid 
lahendades: 
· selgitab plaanimõõdu tähendust; 
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· valmistab ruudulisele paberile lihtsama (korteri jm) plaani. 
 
2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
Arvutamine  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Naturaalarvud 0 - 1 000 000 
000 ja nende esitus 
(järguühikud, järkarvud). 

· Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni 
miljardini), täisarve ning positiivseid ratsionaalarve: 
 

Arvu absoluutväärtus. 
 

· Leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja 
absoluutväärtuse. 

Harilik ja kümnendmurd ning 
nende teisendamine. 

· Tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid 
arvkiirel; kujutab joonisel harilikku murdu osana tervikust 
· Teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku 
kümnendmurru harilikuks murruks ning leiab hariliku murru 
kümnendlähendi. 

Neli põhitehet täisarvude ja 
positiivsete ratsionaalarvude 
vallas. 

· Tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste 
seoseid. 
· Arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega ning positiivsete 
ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda 

Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate oskuste 
harjutamiseks. 

· Kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme nii 
õpetaja juhendusel kui ka iseseisvalt; 

 
Andmed ja algebra  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Protsent, osa leidmine 
tervikust. 
 

· Tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust. 
· Lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning 
kontrollib ja hindab tulemust 

Koordinaatteljestik, 
temperatuuri ja liikumise 
graafik. Kiirus. 

· Joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud 
koordinaatide järgi, loeb teljestikus asuva punkti koordinaate; 
·  loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut. 

Arv- ja tähtavaldis. 
Tähtavaldise väärtuse 
arvutamine. Valem. Võrrand. 
Arvandmete kogumine ja 
korrastamine. Skaala. 
Sagedustabel. Diagrammid 
(tulp-, sirglõik- ja 
sektordiagramm). 
Aritmeetiline keskmine. 

· Lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise 
väärtuse. 
· Leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid 
võrrandeid. 
· Kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab 
aritmeetilise keskmise:  
· korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab neid 
sagedustabelisse; 
· arvutab aritmeetilise keskmise. 
· tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida; 
· tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana; 
· Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste 
diagrammide lugemine ja analüüsimine: 
· loeb andmeid tulpdiagrammilt ja oskab neid kõige üldisemalt 
iseloomustada;  
· loeb andmeid erinevatelt skaaladelt andmeid ja toob näiteid 



  

260 
 

skaalade kasutamise kohta; 
· Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga 

Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate oskuste 
harjutamiseks. 

· Kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme nii 
õpetaja juhendusel kui ka iseseisvalt:  
· kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab 
aritmeetilise keskmise. 
· Illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga 
· Loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt, sh liiklusohutusalaste 
diagrammide lugemine ja analüüsimine 

 
 
 
Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Lihtsamad geomeetrilised 
kujundid (punkt, sirge, lõik, 
kiir, murdjoon, nurk) 

· Joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, 
ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed sirged, ruudu, ristküliku, 
kolmnurga, ringi. 

Nurkade võrdlemine, 
mõõtmine, liigitamine. 

· Joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, 
sirgnurk, kõrvunurgad, tippnurgad) 

Sirgete lõikumine, ristumine, 
paralleelsus. Kõrvunurgad ja 
tippnurgad. Sümmeetria sirge 
suhtes. Lõigu keskristsirge ja 
nurgapoolitaja. 

· Konstrueerib sirkli ja joonlaua lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja 
ning sirge suhtes sümmeetrilisi kujundeid: 
poolitab sirkli ja joonlauaga lõigu ning joonestab keskristsirge; 
poolitab sirkli ja joonlauaga  nurga; 

Kolmnurk ja selle elemendid. 
Kolmnurkade liigitamine, 
joonestamine ja võrdsuse 
tunnused. Kolmnurga pindala 
leidmine aluse ja kõrguse abil. 

· Rakendab kolmnurga sisenurkade summat ja kolmnurkade 
võrdsuse tunnuseid (KKK, KNK, NKN) ülesandeid lahendades. 
· Liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga 
kõrgused ning arvutab kolmnurga pindala 

Ringjoon, selle pikkus. Ring, 
selle pindala. 

· Arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala 

 
2.3 . III kooliaste 
2.3.1. Õpitulemused matemaatikas põhikooli lõpuks 
9. klassi lõpetaja: 
1)     koostab ja rakendab eri eluvaldkondade ülesandeid lahendades sobivaid matemaatilisi mudeleid; 
2) püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt, põhjendab väiteid; 
3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutiprogramme ja muid abivahendeid; 
4) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi; 
5) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades. 
 
2.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
Arvutamine ja andmed  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Arvutamine 
ratsionaalarvudega. 
 

· Liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise 
astendajaga ratsionaalarve peast, kirjalikult ja taskuarvutiga ning 
rakendab tehete järjekorda 
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Arvu 10 astmed (ka negatiivne 
täisarvuline astendaja). Arvu 
standardkuju. 
Naturaalarvulise astendajaga 
aste. 

· Kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul 
· Ümardab arve etteantud täpsuseni 
· Selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust ning 
kasutab astendamise reegleid 

Statistiline kogum ja selle 
karakteristikud (sagedus, 
suhteline sagedus, 
aritmeetiline keskmine). 

· Moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, 
korrastab seda, moodustab sageduste ja suhteliste sageduste tabeli 
ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise järgi 

Tõenäosuse mõiste. · Selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel 
sündmuse tõenäosuse 

Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate oskuste 
harjutamiseks. 

· Liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise 
astendajaga ratsionaalarve peast, kirjalikult ja taskuarvutiga ning 
rakendab tehete järjekorda 
· Kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul 
· Ümardab arve etteantud täpsuseni 
· Selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust 
ning kasutab astendamise reegleid 
· Moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, 
korrastab seda, moodustab sageduste ja suhteliste sageduste tabeli 
ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise järgi 
· Selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel 
sündmuse tõenäosuse 

 
Protsent  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Protsendi mõiste ja osa 
leidmine tervikust (kordavalt). 

· Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 
· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Promilli mõiste. · Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 

Terviku leidmine protsendi 
järgi. 

· Leiab terviku protsentides antud osamäära järgi. 
· Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 
· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Jagatise väljendamine 
protsentides. 

· Väljendab murruna antud osa protsentides. 
· Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 
· Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 
· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Protsendipunkt. · Leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest. 
· Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 
· Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 
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· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 
Kasvamise ja kahanemise 
väljendamine protsentides. 

· Määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides. 
· Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 
· Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 
· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

Arvutiprogrammide 
kasutamine nõutavate oskuste 
harjutamiseks. 

· Väljendab murruna antud osa protsentides. 
· Leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest. 
· Määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides. 
· Eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides. 
· Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid 
protsentides väljendatavaid suurusi, 
· sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte. 
· Arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas. 

 
Algebra 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Üksliige. Tehted 
üksliikmetega. 

· Korrastab üksliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab üksliikmeid 
ning jagab üksliikmeid üksliikmega 

Võrrandi põhiomadused. 
Lineaarvõrrand. 
Võrdekujuline võrrand. 
Võrdeline jaotamine 

· Lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja 
võrdekujulisi võrrandeid 

Tekstülesannete lahendamine 
lineaarvõrrandi abil. 

· Lahendab tekstülesandeid lineaarvõrrandite abil 

 
Funktsioonid  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Muutuv suurus, funktsioon. · Selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust 
Võrdeline ja pöördvõrdeline 
sõltuvus. 

· selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust; 

Praktiline töö: võrdelise ja 
pöördvõrdelise seose 
määramine (nt liikumisel 
teepikkus, ajavahemik, kiirus). 

· Selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust 
· selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust; 

Lineaarfunktsioon. · Joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka 
arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult funktsiooni ja argumendi 
väärtusi 
· Selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) 
funktsiooni graafiku asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises 
olevatest kordajatest  
· Määrab valemi või graafiku põhjal funktsiooni liigi 
· Selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult ja 
valemist 
· Kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest tulenevate 
probleemide modelleerimisel 
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Geomeetria  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Hulknurgad (kolmnurk, 
rööpkülik, korrapärane 
hulknurk).  

· Joonestab ning konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi 
kujundeid etteantud elementide järgi 
· Arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja 
ruumala 
· Kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste 
omaduste põhjal 
· Lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid 
· kasutab seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades 
infotehnoloogilisi vahendeid. 

 
   2.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
Algebra  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Hulkliige. Tehted 
hulkliikmetega. 

· Korrastab hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab 
hulkliikmeid ning jagab hulkliiget üksliikmega 

Ruutude vahe, summa ruudu 
ja vahe ruudu valemid. 

· Tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab abivalemeid, 
tegurdab ruutkolmliiget) 
· Lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi 

Lineaarvõrrandisüsteem. · Lahendab lineaarvõrrandisüsteeme ning kasutab arvutit 
lineaarvõrrandisüsteeme graafiliselt lahendades 

Tekstülesannete lahendamine 
lineaarvõrrandisüsteemide 
abil. 

· Lahendab tekstülesandeid lineaarvõrrandisüsteemide abil 

 
Geomeetria  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Definitsioon, teoreem, eeldus, 
väide, tõestus. 

· eristab teoreemi, eeldust, väidet ja tõestust  
· Selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku 

Hulknurgad (kolmnurk, 
trapets). Ring ja ringjoon. 

· Joonestab ning konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi 
kujundeid etteantud elementide järgi 
· Arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja 
ruumala 
· Kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste 
omaduste põhjal 
· Lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid 
· Kasutab olemasolevaid arvutiprogramme seaduspärasusi 
avastades ja hüpoteese 
· püstitades 

Kesknurk. Piirdenurk, Thalese 
teoreem. Ringjoone puutuja. 
Kolmnurga ning korrapärase 
hulknurga sise- ja 

· Teab kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, kolmnurga 
mediaani, kolmnurga ümber- ja siseringjoont ning kesk- ja 
piirdenurka 
· Leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid 
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ümberringjoon. Sirgete 
paralleelsuse tunnused. 
Kolmnurga ja trapetsi 
kesklõik. Kolmnurga mediaan 
ja raskuskese. Kolmnurkade 
sarnasuse tunnused. 
Hulknurkade sarnasus. 

· Kasutab kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust 
probleemülesandeid lahendades 

 
2.3.4. Õppesisu ja õpitulemused  9. klassis 
Algebra  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Algebraline murd. 
Tehted algebraliste 
murdudega. 
Ratsionaalavaldise 
lihtsustamine 
(kahetehtelised ülesanded). 

· tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamise 
abil; 
· teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks; 
· teab algebralise murru põhiomadust; 
· taandab algebralise murru kasutades hulkliikmete tegurdamisel 
korrutamise abivalemeid, sulgude ette võtmist ja ruutkolmliikme 
tegurdamist; 
· laiendab algebralist murdu; 
· korrutab, jagab ja astendab algebralisi murde; 
· liidab ja lahutab ühenimelisi algebralisi murde; 
· teisendab algebralisi murde ühenimelisteks; 
· liidab ja lahutab erinimelisi algebralisi murde; 
· lihtsustab lihtsamaid (kahetehtelisi) ratsionaalavaldisi. 
 

Arvu ruutjuur. Täielik ja 
mittetäielik ruutvõrrand. 
Tekstülesannete lahendamine 
ruutvõrrandi abil.  
 

· lahendab täielikke ja mittetäielikke ruutvõrrandeid 
· lahendab taandamata ruutvõrrandeid ja taandatud 
ruutvõrrandeid vastavate lahendivalemite abil; 
· lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid 
tekstülesandeid ruutvõrrandi abil; 

 
Funktsioonid  

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Ruutfunktsioon. ·  selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult ja 

valemist; 
·  loeb jooniselt parabooli haripunkti ja arvutab parabooli 
haripunkti koordinaadid. 
· joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka 
arvutiprogrammiga) ning loeb graafikult funktsiooni ja argumendi 
väärtusi; 
· selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) 
funktsiooni graafiku asendi ja kuju sõltuvust funktsiooni avaldises 
olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainul ruutliikme 
kordajastja vabaliikmest); 

 
Geomeetria 

Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
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Pythagorase teoreem. 
Terav nurga 
trigonomeetrilised 
funktsioonid. 

· kasutab dünaamilise geomeetria programme seaduspärasuste 
avastamisel ja hüpoteeside püstitamisel; 
· selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 
· arvutab Pythagorase teoreemi kasutades täisnurkse kolmnurga 
hüpotenuusi ja kaateti; 
· leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide 
väärtusi; 
· trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse kolmnurga 
joonelemendid. 

Ruumilised kujundid 
(püströöptahukas, 
püstprisma, p 
üramiid, silinder, koonus, 
kera), nende pindala ja 
ruumala.  

· tunneb ära kehade hulgast korrapärase püramiidi; 
· näitab ja nimetab korrapärase püramiidi põhitahu, külgtahud 
tipu; kõrguse, külgservad, põhuservad, püramiidi apoteemi, põhja 
apoteemi; 
· arvutab püramiidi pindala ja ruumala; 
· skitseerib püramiidi; 
· arvutab korrapärase hulknurga pindala. 
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AINEVALDKOND „MATEMAATIKA" GÜMNAASIUMIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Matemaatikapädevus 
Matemaatika õpetamise eesmärk gümnaasiumis on matemaatikapädevuse kujundamine, see tähendab 
suutlikkust tunda matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemsust; kasutada matemaatikat temale omase 
keele, sümbolite ja meetoditega erinevaid ülesandeid modelleerides nii matemaatikas kui ka teistes 
õppeainetes ja eluvaldkondades; oskust probleeme esitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja 
rakendada, lahendusideid analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida; oskust loogiliselt arutleda, 
põhjendada ja tõestada, mõista ning kasutada erinevaid lahendusviise; huvituda matemaatikast ja 
kasutada matemaatika ning info- ja kommunikatsioonivahendite seoseid. 
Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane: 
1) väärtustab matemaatikat ning hindab ja arvestab oma matemaatilisi võimeid karjääri plaanides; 
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevate valdkondade mõistetest, 
seostest ning protseduuridest; 
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt kui 
ka kirjalikult; 
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning 
rakendab neid; 
5) esitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid; 
6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja 
ruumilisi seoseid; 
7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab 
probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi 
mudeleid; 
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst jne), 
oskab valida sobivat esitusviisi ning üle minna ühelt esitusviisilt teisele; 
9) kasutab  matemaatilises  tegevuses  erinevaid  teabeallikaid  (mudelid,   teatmeteosed,  IKT vahendid 
jne) ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
10) mõistab matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeainete kohustuslikud kursused ja valikkursused 
Ainevaldkonda kuuluvad kitsas matemaatika, mis koosneb 8 kursusest, ning lai matemaatika, mis 
koosneb 14 kursusest. 
Kitsa matemaatika kohustuslikud kursused on: 
1. „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused" 
2. „Trigonomeetria" 
3. „Vektor tasandil. Joone võrrand" 
4. „Tõenäosus ja statistika" 
5. „Funktsioonid I" 
6. „Funktsioonid II" 
7. „Planimeetria. Integraal" 
8. „Stereomeetria" 
 
Laia matemaatika kohustuslikud kursused on: 
1. „Arvuhulgad. Avaldised" 
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2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid" 
3. „Võrratused. Trigonomeetria I" 
4. „Trigonomeetria II" 
5. „Vektor tasandil. Joone võrrand" 
6. „Tõenäosus, statistika" 
7. „Funktsioonid. Arvjadad" 
8. „Eksponent-  ja logaritmfunktsioon" 
9. „Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis" 
10.  „Tuletise rakendused" 
11. „Integraal. Planimeetria" 
12. „Sirge ja tasand ruumis" 
13. „Stereomeetria" 
14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine" 
Ainevaldkonna valikkursus: 
• „Logika" 
 
1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 
Lai matemaatika ja kitsas matemaatika erinevad nii sisu kui ka käsitluslaadi poolest. Laias 
matemaatikas käsitletakse mõisteid ja meetodeid, mida on vaja matemaatikateaduse olemusest 
arusaamiseks. Kitsa matemaatika õpetamise eesmärk on matemaatika rakenduste vaatlemine, et 
kirjeldada inimest ümbritsevat maailma teaduslikult ning tagada elus toimetulek. Selleks vajalik 
keskkond luuakse matemaatika mõistete, sümbolite, omaduste ja seoste, reeglite ja protseduuride 
käsitlemise ning intuitsioonil ja loogilisel arutelul põhinevate mõttekäikude esitamise kaudu. Nii kitsas 
kui ka lai matemaatika annavad õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes 
vajalikke matemaatilisi meetodeid. 
Õpilased, keda matemaatika rohkem huvitab, võivad kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi 
süvaõppevorme ja individuaalõpet. Ainekavas esitatud valikkursusi võib lisada nii kitsale kui ka 
laiale matemaatikale. 
Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilased saavad üle minna laiale matemaatikale ja laia matemaatika 
järgi õppinud õpilased kitsale matemaatikale. Ülemineku tingimused sätestab kool oma õppekavas. 
 
2. KITSAS MATEMAATIKA 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest; 
2) kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
3) rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades; 
4) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
5) arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt; 
6) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid; 
7) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 
 
2.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Kitsa matemaatika eesmärk on õpetada aru saama matemaatika keeles esitatud teabest, kasutada 
matemaatikat igapäevaelus esinevates olukordades, tagades sellega sotsiaalse toimetuleku. Kitsa kava 
järgi õpetatakse kirjeldavalt ja näitlikustavalt, matemaatiliste väidete põhjendamine toetub intuitsioonile 
ning analoogiale. Olulisel kohal on rakendusülesanded. 



  

268 
 

 
2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate 
eluvaldkondade ülesandeid; 
2) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 
3) lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi; 
4) kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades; 
5) esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone; 
6) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides 
erinevate eluvaldkondade nähtusi; 
7) tunneb õpitud funktsioonide omadusi ning rakendab neid; 
8) leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid. 
9) väljendub matemaatilist keelt kasutades täpselt ja lühidalt, arutleb ülesandeid lahendades loovalt ja 
loogiliselt; 
10) kasutab matemaatikat õppides ning andmeid otsides ja töödeldes IKT vahendeid;  
11) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust 
kavandades; 
12) teab ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud 
teadmiste ja tööturu võimaluste vahel ja analüüsib  enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee 
kavandamisel 
 
2.2. I kursus „Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 
2) eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust; 
3) selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi; 
4) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning nendeks taanduvaid 
võrrandeid; 
5) sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise astendajaga astmeteks; 
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja juuravaldisi; 
7) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme; 
8) lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 
võrrandisüsteemide abil. 
Õppesisu 
Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z ja ratsionaalarvude hulk Q. Irratsionaalarvude hulk I. 
Reaalarvude hulk R. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. Ratsionaalavaldiste 
lihtsustamine. Arvu n-es juur. Astme mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga 
aste. Murdvõrrand. Arvu juure esitamine ratsionaalarvulise astendajaga astmena. Tehted astmetega 
ning tehete näiteid võrdsete juurijatega juurtega. Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaar- ja 
ruutvõrratused. Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite 
abil. 
 
2.3. II kursus «Trigonomeetria" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; 
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2) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid; 
3) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi; 
4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 
5) rakendab kolmnurga pindala valemeid, siinus- ja koosinusteoreemi; 
6) lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpküliku ja hulknurga pindala, arvutab ringjoone kaare 
kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 
7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 
Õppesisu 
Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sina, cosa, 
tana), nende väärtused nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° korral. Negatiivse nurga 
trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsioonide y =sin x, y = cos x, y = tan x graafikud. Trigonomeetria 
põhiseosed tana = ,   sin2 cc + cos2 cc = 1, cosa cosa = sin(90°-a),  sin cc = cos(90°-a),     tana =1, sin( -a) = - 
sin a  tan(90°-a) 
cos (-a) = - cosa, tan(-a) = - tana, sin(a + k  ■  360°) = sin a ,  cos(a + k  ■  360°) = c osa, tan(a + k ■ 360°) = 
tana. Siinus- ja koosinusteoreem. Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala 
arvutamisel. Kolmnurga lahendamine. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui 
ringi osa pindala arvutamine. Rakendussisuga ülesanded. 
 
2.4. III kursus „Vektor tasandil. Joone võrrand" 
Õpitulemused 
Õpilane: 
1) selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate; 
2) tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete vastastikuseid asendeid 
tasandil; 
3) liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul; 
4) leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 
5) koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe 
punktiga; 
6) määrab sirgete vastastikused asendid tasandil; 
7) koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi; 
8) joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi; 
9) leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge); 
10) kasutab vektoreid ja joone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes. 
Õppesisu 
Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. 
Vektorite võrdsus. Nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, seotud vektor, vabavektor. Jõu kujutamine 
vektorina. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja 
lahutamine (geomeetriliselt ja koordinaatkujul). Kahe vektori vaheline nurk. Kahe vektori 
skalaarkorrutis, selle rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Sirge võrrand (tõusu ja 
algordinaadiga, kahe punktiga, punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe sirge vastastikused asendid 
tasandil.  Nurk kahe sirge vahel. Parabooli võrrand. Ringjoone võrrand. Joonte lõikepunktide leidmine. 
Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev võrrandisüsteem. 
Rakendussisuga ülesanded. 
 
2.5. IV kursus „Töenäosus ja statistika" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust; 
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2) teatab sündmuse tõenäosuse mõistet ning oskab leida soodsate ja võimaluste arvu (loendamine, 
kombinatoorika); 
3) teatab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust; 
4) teatab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 
usaldatavuse tähendust; 
5) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades; 
6) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi 
kohta; 
7) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 
8) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega. 
Õppesisu 
Sündmus. Sündmuste liigid. Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus. 
Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste korrutis. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus. Sündmuste 
summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus. Faktoriaal. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. 
Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon ja arvkarakteristikud (keskväärtus, 
mood, mediaan, standardhälve). Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine. 
Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. Normaaljaotus (kirjeldavalt). Statistilise 
otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse 
arvutiga (soovitatavalt koostöös mõne teise õppeainega). 
 
2.6. V kursus «Funktsioonid I" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni käigu uurimisega seonduvaid mõisteid, 
teatab pöördfunktsiooni mõistet ning  paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet; 
2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil); 
3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi; 
4) teatab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid avaldisi; 
5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi definitsiooni vahetu 
rakendamise teel; 
6) saab aru liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle abil 
lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid; 
7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi; 
8) lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul. 
Õppesisu 
a 
Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 + bx + c, y = — (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 
x 
Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon. 
Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. 
Funktsiooni ekstreemum. Funktsioonid y = axn (n = 1, 2, -1 ja -2). Arvu logaritmi mõiste. Korrutise, 
jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis võimaldab lahendada 
lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid). Pöördfunktsioon. Funktsioonid y = ax ja y = loga x. 
Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Näiteid mudelite kohta, milles esineb y  =  eax. Lihtsamad 
eksponent- ja logaritmvõrrandid. Mõisted arcsin m, arccos m ja arctan m. Näiteid trigonomeetriliste 
põhivõrrandite lahendite leidmise kohta. 
 
2.7. VI kursus «Funktsioonid II" 



  

271 
 

Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) saab aru arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet; 
2) rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa valemit, 
lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid; 
3) selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 
funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust; 
4) leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi; 
5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis; 
6) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletisega, funktsiooni ekstreemumi 
mõistet ning ekstreemumi leidmist; 
7) leiab ainekavas   määratud  funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, kasvamis-
ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib nende järgi funktsiooni 
graafiku; 
8) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid.  
Õppesisu 
Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem. Geomeetriline jada, 
selle üldliikme ja summa valem. 
Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide y = xn 
(n e Z), y = ex, y = ln x, tuletised. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Funktsiooni 
teine tuletis. Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise abil. 
Lihtsamad ekstreemumülesanded. 
 
2.8. VII kursus «Planimeetria. Integraal" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite 
põhiomadusi; 
2) kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 
lahendades; 
3) tunneb algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest); 
4) tunneb ära kõvertrapetsi ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 
integraali arvutades; 
5) arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 
Õppesisu 
Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoon ja ring. Nende kujundite omadused, 
elementide vahelised seosed, ümbermõõdud ja pindalad rakendusliku sisuga ülesannetes. 
Algfunktsioon ja määramata integraal. Määratud integraal. Newtoni-Leibnizi valem. Kõvertrapets, selle 
pindala. Lihtsamate funktsioonide integreerimine. Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud 
integraali alusel. Rakendusülesanded. 
 
2.9. VIII kursus «Stereomeetria" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatede abil ning sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid 
ruumis; 
2)  selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet; 
3) tunneb ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehi ning nende omadusi;  
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4) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga (näiteks  telglõige, ühe 
tahuga paralleelne lõige); 
5) arvutab ainekavas nõutud kehade joonelemendid, pindala ja ruumala; 
6) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid lahendades; 
7) kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid 
ülesandeid. 
Õppesisu 
Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kahe sirge vastastikused 
asendid ruumis. Nurk kahe sirge vahel. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis. Sirge ja tasandi 
vaheline nurk. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis. Kahe 
tasandi vaheline nurk. Prisma ja püramiid. Püstprisma ning korrapärase püramiidi täispindala ja 
ruumala. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ning ruumala. Näiteid ruumiliste kujundite 
lõikamise kohta tasandiga. Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning 
pöördkehade kohta. 
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3. LAI MATEMAATIKA 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi mõttekäike nii suuliselt 
kui ka kirjalikult; 
2) valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
3) arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
4) püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
5) modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
matemaatilisi mudeleid; 
6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
7) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat 
teavet; 
8) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 
 
3.1.2. Õppeaine kirjeldus 
Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle 
rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes 
ühiskonnaelu valdkondades. Selle tagamiseks lahendatakse rakendusülesandeid, kasutades vastavat  
IKT tarkvara. Olulisel kohal on tõestamine ja põhjendamine. Õppeaine koosneb neljateistkümnest 
kohustuslikust kursusest. 
 
3.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) mõistab ja rakendab õpitud matemaatilisi meetodeid ning protseduure; 
2) arutleb loogiliselt ja loovalt, formaliseerib oma matemaatilisi mõttekäike; 
3) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse; 
4) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate valdkondade ülesandeid; 
5) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid; 
6) teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning võrrandi-ja 
võrratusesüsteeme; 
7) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid geomeetriaülesandeid 
lahendades; 
8) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi; 
9) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides 
erinevate eluvaldkondade nähtusi; 
10) uurib funktsioone tuletise põhjal; 
11) tunneb tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadusi, leiab geomeetriliste kujundite 
pindalasid ja ruumalasid (ka integraali abil).  
 
3.2. I kursus «Avaldised ja arvuhulgad" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, 
irratsionaal-arvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi; 
2) defineerib arvu absoluutväärtuse; 
3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi; 
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4) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 
5) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega; 
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi; 
7) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded). 
Õppesisu 
Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk Z, ratsionaalarvude hulk Q, irratsionaalarvude hulk I ja 
reaalarvude hulk R, nende omadused. Reaalarvude piirkonnad arvteljel. Arvu absoluutväärtus. 
Arvusüsteemid (kahendsüsteemi näitel). Ratsionaal- ja irratsionaalavaldised. Arvu n-es  juur.  Astme  
mõiste üldistamine: täisarvulise ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Tehted astmete ja juurtega. 
 
3.3. II kursus «Võrrandid ja võrrandisüsteemid" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja võrratusesüsteemi 
lahendi ning lahendihulga mõistet; 
2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 
3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid; 
4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 
5) lahendab võrrandisüsteeme; 
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 
Õppesisu 
Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, murd- ja 
juurvõrrandid   (kuni   kaks   juurt)  ning  nendeks  taanduvad  võrrandid.  Üht  absoluutväärtust  sisaldav  
võrrand. Võrrandisüsteemid. Kahe- ja kolmerealine determinant. Tekstülesanded. 
 
3.4. III kursus «Võrratused. Trigonomeetria I" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga mõistet; 
2)selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 
3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 
4) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi 
nurga suuruse; 
5) lahendab täisnurkse kolmnurga; 
6) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 
7) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid. 
Õppesisu 
Võrratuse mõiste ja omadused. Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused. Intervallmeetod. Lihtsamad 
murdvõrratused. Võrratusesüsteemid. Teravnurga siinus, koosinus ja tangens. Täiendusnurga 
trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. 
3.5. IV kursus «Trigonomeetria II" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi; 
2) arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa pindala; 
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3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi 
vahelisi seoseid; 
4) tuletab ja teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi 
täpseid väärtusi; rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valemeid; 
5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga 
suuruse; 
6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja 
tangensi valemeid; 
7) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 
8) tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 
9) lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 
10) rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid. 
Õppesisu 
Nurga   mõiste   üldistamine.   Nurga   kraadi-   ja   radiaanmõõt.   Mis   tahes nurga trigonomeetrilised 
funktsioonid. Nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed 
väärtused. Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Taandamisvalemid. 
Negatiivse ja täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Kahe nurga summa ja vahe 
trigonomeetrilised funktsioonid. Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Trigonomeetrilised 
avaldised. Ringjoone kaare pikkus, ringi sektori pindala. Kolmnurga pindala valemid. Siinus- ja 
koosinusteoreem. Kolmnurga lahendamine. Rakendusülesanded. 
 
3.6. V kursus «Vektor tasandil. Joone võrrand" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab mõisteid vektor, ühik-, null- ja vastandvektor, vektori koordinaadid, kahe vektori vaheline nurk; 
2) liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka koordinaatkujul; 
3) arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 
ülesannetes; 
4) kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 
5) lahendab kolmnurka vektorite abil; 
6) leiab lõigu keskpunkti koordinaadid; 
7) koostab  sirge  võrrandi  (kui  sirge  on  määratud  punkti  ja  sihivektoriga,  punkti  ja  tõusuga,  tõusu  ja  
algordinaadiga, kahe punktiga) ning teisendab selle üldvõrrandiks; määrab kahe sirge vastastikuse 
asendi tasandil, lõikuvate sirgete korral leiab sirgete lõikepunkti ja nurga sirgete vahel; 
8) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; joonestab ainekavas esitatud jooni nende 
võrrandite järgi; leiab kahe joone lõikepunktid. 
Õppesisu 
Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste ja tähistamine. Nullvektor, ühikvektor, vastand-vektor, 
seotud vektor, vabavektor. Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektorite liitmine 
ja lahutamine. Vektori korrutamine arvuga. Lõigu keskpunkti koordinaadid. Kahe vektori vaheline 
nurk. Vektorite kollineaarsus. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi, vektorite ristseis. 
Kolmnurkade lahendamine vektorite abil. 
Sirge võrrand. Sirge üldvõrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. 
                                                                                                           a 
Ringjoone võrrand. Parabool y = ax2 + bx + c ja hüperbool y = —.    Joone  võrrandi  mõiste.  Kahe                                                                                                           
x joone lõikepunkt. 
 
3.7. VI kursus „Tõenäosus, statistika" 
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Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja 
omadusi;  
2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende arvu;  
3) selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja mittevälistavate sündmuste 
summa tähendust;  
4) arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi;  
5) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute (keskväärtus, 
mood, mediaan, standardhälve) tähendust, kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; kasutab Bernoulli 
valemit tõenäosust arvutades;  
6) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse 
usaldatavuse tähendust;  
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi jaotuse või 
uuritava probleemi kohta;  
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;  
9) kogub andmestikku ja analüüsib seda IKT abil statistiliste vahenditega.  
Õppesisu 
Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. Klassikaline tõenäosus. 
Suhteline sagedus, statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste liigid: sõltuvad ja 
sõltumatud, välistavad ja mittevälistavad. Tõenäosuste liitmine ja korrutamine. Bernoulli valem. 
Diskreetne ja pidev juhuslik suurus, binoomjaotus, jaotuspolügoon ning arvkarakteristikud 
(keskväärtus, mood, mediaan, dispersioon, standardhälve). Rakendusülesanded. Üldkogum ja valim. 
Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi. 
Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja. Normaaljaotus (näidete varal). Statistilise otsustuse 
usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse  IKT 
vahendite abil (soovitatavalt koostöös mõne teise õppeainega). 
 
3.8. VII kursus «Funktsioonid. Arvjadad" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid; 
2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid ning joonestab neid 
arvutiprogrammidega; 
3) selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning 
skitseerib või joonestab vastavad graafikud; 
4) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 
negatiivsuspiirkonna algebraliselt; kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 
5) kirjeldab funktsiooni y = f (x) graafiku seost funktsioonide y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) 
graafikutega; 
6) selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise jada mõistet; 
7) tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa ja hääbuva geomeetrilise jada 
summa valemid ning rakendab neid ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme valemeid 
ülesandeid lahendades; 
8) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva geomeetrilise jada 
põhjal. 
Õppesisu 
                                                                       a 
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Funktsioonid y = ax + b, y = ax2 +bx+c, y = — (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 
                                                                         x 
Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond. Paaris- ja paaritu funktsioon. 
Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. 
Funktsiooni ekstreemum. Astmefunktsioon. Funktsioonide y = x, 
y = x2, y = x3, y = x-1, y = x1/2, y = x1/3, y = x-2, y = |x| graafikud ja omadused.  
 Funktsioonide y = f (x), y = f (x) + a, y = f (x + a), y = f (ax), y = a f (x) graafikud arvutil. 
Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid. Aritmeetiline jada, selle omadused. Aritmeetilise jada 
üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Geomeetriline jada, selle omadused. 
Geomeetrilise jada üldliikme valem ning esimese n liikme summa valem. Arvjada piirväärtus. 
Piirväärtuse arvutamine. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa. Arv e piirväärtusena. Ringjoone 
pikkus ja ringi pindala piirväärtusena, arv n. Rakendusülesanded. 
 
3.9. VIII kursus « Eksponent- ja logaritmfunktsioon" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 
2) lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 
3) kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = ex omadusi; 
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; logaritmib ning potentseerib lihtsamaid avaldisi; 
vahetab logaritmi alust; 
5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 
6) oskab leida eksponent- ja logaritmfunktsiooni pöördfunktsiooni;  
7) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi; 
8) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 
9) kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning uurides. 
Õppesisu 
Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Eksponentfunktsioon, selle graafik ja omadused. Arvu 
logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. Üleminek logaritmi 
ühelt aluselt teisele. Logaritmfunktsioon, selle graafik ja omadused. Pöördfunktsiooni mõiste eksponent- 
ja logaritmfunktsiooni näitel. Eksponent- ja logaritmvõrrand, nende lahendamine. Rakendusülesandeid 
eksponent- ja logaritmvõrrandite kohta. Eksponent- ja logaritmvõrratus. 
 
3.10. IX kursus „Trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni piirväärtus ja tuletis" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet ning siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet; 
2) joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide 
omadusi; 
3) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud piirkonnas, 
lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi; 
4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet ning tuletise füüsikalist ja geomeetrilist tähendust; 
5) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 
6) rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad, leiab 
funktsiooni esimese ja teise tuletise. 
Õppesisu 
Funktsiooni perioodilisus. Siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafik ning omadused. Mõisted 
arcsin m, arccos m, arctan m. Lihtsamad trigonomeetrilised võrrandid. Funktsiooni piirväärtus ja pidevus. 



  

278 
 

Argumendi muut ja funktsiooni muut. Hetkkiirus. Funktsiooni graafiku puutuja tõus. Funktsiooni 
tuletise mõiste. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Funktsioonide summa ja vahe tuletis. Kahe 
funktsiooni korrutise tuletis. Astmefunktsiooni tuletis. Kahe funktsiooni jagatise tuletis. Liitfunktsiooni 
tuletis. Funktsiooni teine tuletis. Liitfunktsioon ja selle tuletise leidmine. Trigonomeetriliste 
funktsioonide tuletised. Eksponent- ja logaritmfunktsiooni tuletis. Tuletiste tabel. 
 
3.11. X kursus «Tuletise rakendused" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 
2) selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga, 
funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmist; 
3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; funktsiooni graafiku kumerus- 
ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 
4) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku; 
5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul; 
6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid. 
Õppesisu 
Puutuja tõus. Joone puutuja võrrand. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemik; funktsiooni 
ekstreemum; ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim väärtus 
lõigul. Funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemik, käänupunkt. Funktsiooni uurimine tuletise 
abil. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal. Funktsiooni tuletise kasutamise 
rakendusülesandeid. Ekstreemumülesanded. 
 
3.12. XI kursus «Integraal. Planimeetria" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab algfunktsiooni mõistet ning leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale 
põhiintegraalide tabeli, integraali omaduste ja muutuja vahetuse järgi; 
2) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 
integraali leides; 
3) arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi pindala, mitmest osast koosneva pinnatüki 
ja kahe kõveraga piiratud pinnatüki pindala ning lihtsama pöördkeha ruumala; 
4) selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid kujundeid 
joonisel; uurib IKT  vahendite  abil  geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid 
joonisel; 
5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi ning 
kujundite ümbermõõdu ja ruumala arvutamist; 
lahendab planimeetria arvutusülesandeid (samuti lihtsamaid tõestusülesandeid); 
6) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel. 
Õppesisu 
Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Kõvertrapets, selle pindala 
piirväärtusena. Määratud integraal, Newtoni-Leibnizi valem. Integraali kasutamine tasandilise kujundi 
pindala, hulktahuka pöördkeha ruumala ning töö arvutamisel. 
Kolmnurk, selle sise- ja välisnurk, kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga sise-ja 
ümberringjoon. Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus. Kolmnurga kesklõik, selle omadus. 
Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas. Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade 
summa. Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. 
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Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. Trapets, selle liigid. Trapetsi 
kesklõik,  selle  omadused.  Kesknurk  ja  piirdenurk.  Thalese  teoreem.  Ringjoone  lõikaja  ning  puutuja.  
Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala. Rakenduslikud geomeetriaülesanded. 
 
3.13. XII kursus „Sirge ja tasand ruumis" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab punkti asukohta ruumis koordinaatide abil; 
2) selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja 
komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist; 
3) kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 
4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga; 
5) määrab kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab nurga nende vahel 
stereomeetria ülesannetes; 
6) kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades. 
Õppesisu 
Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, sirgete ja tasandite 
ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni pindala. 
Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor. Vektori koordinaadid 
ruumis, vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, vektori 
avaldamine kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe 
vektori vaheline nurk. 
Sirge  võrrandid  ruumis,  tasandi  võrrand.  Võrranditega  antud  sirgete  ja  tasandite  vastastikuse  asendi  
uurimine, sirge ja tasandi lõikepunkt, võrranditega antud sirgete vahelise nurga leidmine. 
Rakendusülesanded. 
 
 
3.14. XIII kursus «Geomeetria" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teatab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid; 
2) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid 
tasandiga; 
3) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala; 
4) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides. 
Õppesisu 
Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, koonus 
ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Silindri, koonuse või kera ruumala 
valemi tuletamine.  Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked 
tasandiga. Rakendusülesanded. 
 
3.15. XIV kursus «Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine" 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 
2) tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke meetodeid ja funktsioone; 
3) kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduse olulisemaid mudeleid ning meetodeid; 
4) lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 
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5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 
6) koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning kasutab neid 
tegelikkuse uurimiseks; 
7) kasutab IKT vahendeid ülesandeid lahendades. 
Õppesisu 
Matemaatilise mudeli tähendus, nähtuse modelleerimise etapid, mudeli headuse ja rakendatavuse 
hindamine. Tekstülesannete (sh protsentülesannete) lahendamine võrrandite kui ülesannete 
matemaatiliste mudelite koostamise ja lahendamise abil. 
Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone rakendavad mudelid loodus- ning majandusteaduses, 
tehnoloogias ja mujal (nt füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias, 
nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid ning marginaalfunktsioonid majandusteaduses, materjalikulu 
arvutused tehnoloogias jne). Kursuse käsitlus tugineb arvutusvahendite kasutamisele. 
 
4. Valikkursus «Loogika" 
4.1. Õppeeesmärgid 
Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 
1) on omandanud ülevaate loogika ajaloolisest arengust ja mõningatest 
kasutusvaldkondadest; 
2) defineerib õigesti mõisteid ja oskab parandada vigaseid definitsioone; 
3) mõistab tõestamise vajalikkust ning oskab kasutada vastavaid matemaatilisi vahendeid; 
4) määrab lause tõeväärtust (teades komponentlausete tõeväärtusi) komponentlausete tõeväärtuste 
järgi; 
5) selgitab, kuidas tekivad paradoksid. 
 
 
 
4.2. Kursuse sisu ja õpitulemused 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) määrab mõiste sisu ja mahtu ning liigitab mõisteid; 
2) defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu; 
3) eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab antud teoreemi järgi pöördteoreemi, 
vastandteoreemi ja pöördvastandteoreemi ning tõestab teoreemi; 
4) kasutab matemaatilist teksti kirjutades kvantoreid; 
5) teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust; 
6) selgitab paradokside teket. 
Õppesisu 
Mida õpetab loogika? Ajalooline taust. Mõiste. Mõiste defineerimine ja liigitamine. Otsustus. 
Loogikalause. Lause tõeväärtus. Tehted lausetega. Eitus. Disjunktsioon ja konjunktsioon. Implikatsioon. 
Ekvivalents. Liitlaused, nende tõeväärtuse leidmine tabeli meetodiga. Loogikaseadusi. Eituse eitus. 
Vasturääkivuse seadus. Välistatud kolmanda seadus. Järelduvusseos. Tõestamine. Aksioom. Teoreem. 
Pöördteoreem. Vastandteoreem. Pöördvastandteoreem. Vastuväiteline tõestus. Tarvilikud ja piisavad 
tingimused. Paradoksid. 
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AINEVALDKOND „LOODUSAINED" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Loodusteaduslik pädevus 
Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, 
st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus 
vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid objekte, nähtusi ning 
protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat 
eluviisi; hinnata looduses viibimist. 
Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste 
vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks; 
2) vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, 
leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi; 
3) oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku 
meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes; 
4) oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali 
põhjal järeldusi; 
5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, 
analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust; 
6) oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- 
ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid; 
7) mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud 
elukutseid; 
8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning 
järgib tervislikke eluviise. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained 
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. 
Loodusõpetust õpitakse alates 1. klassist, bioloogiat ja geograafiat alates 7. klassist ning füüsikat ja 
keemiat alates 8. klassist. 
 
2. LOODUSÕPETUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli loodusõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest; 
2) oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi; 
3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja juhendamisel; 
4) omab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest ning elusa ja eluta keskkonna seostest; 
5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, näitab üles empaatiat ümbritseva suhtes ning 
väljendab hoolivust ja respekti kõigi elusolendite suhtes; 
6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat 
loodusteaduslikku teksti; 
7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 
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8) väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. 
 
2.2. I kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 
Väärtused ja hoiakud 
3. klassi õpilane: 
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist 
mitmekesisust; 
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. 
Uurimisoskused 
3. klassi õpilane: 
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 
2) sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 
3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 
4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 
5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes; 
6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes. 
Loodusvaatlused 
3. klassi õpilane: 
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse; 
2) kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe alusel; 
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega; 
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel aastaaegadel; 
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus; 
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; 
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid. 
Loodusnähtused 
3. klassi õpilane: 
1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid; 
2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete vastu; 
3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid; 
4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmis-vahendeid; 
5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga; 
6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi 
elektririistade ohutul kasutamisel; 
7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; teab, millest sõltub liikuva keha 
peatamise aeg ja teepikkus. 
Organismide mitmekesisus ja elupaigad 
3. klassi õpilane: 
1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid 
nende tähtsuse kohta looduses; 
2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi; 
3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased; 
4) eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut, sh putukat; 
5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku; 
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6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; 
7) teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste 
seentega seotud ohtusid; 
8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult; 
9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest lihtsamaid 
toiduahelaid; 
10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud uurimuslikule 
ülevaatele. 
Inimene 
3. klassi õpilane: 
1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi; 
2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke eluviise; 
3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise 
kahjustamist ning toimib keskkonda hoidvalt; 
4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust; 
5) võrdleb inimeste elu maal ja linnas. 
Plaan ja kaart 
3. klassi õpilane: 
1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte; 
2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida; 
3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja 
linnu; 
4) määrab kompassi abil põhja- ja lõunasuunda; 
5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. 
 
2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis  

Õppesisu Õpitulemused 
1. Inimese meeled ja avastamine. 
Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja 
materjalid. Tahked ained ja vedelikud. 
Mõisted: omadus, meeled, elus, eluta, looduslik, tehislik, 
tahke, vedel. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses. 
2. Elus- ja eluta objektide rühmitamine. 
3. Tahkete ja vedelate ainete omaduste võrdlemine. 
4. Õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega 
tutvumiseks. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja 
matemaatikapädevust. Teemal on oluline roll läbiva teema 
„Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ elluviimisel. 
Elu ja elukeskkonna säilitamiseks vajalikud 
väärtushinnangud aitavad ellu rakendada ka läbivat teemat 
„Väärtused ja kõlblus“. Eesti keel: lugemispalad; muusika: 
kuulamisega seotud mängud; kehaline kasvatus: 
liikumismängud, kasutades erinevaid meeli; tööõpetus: 

· Kirjeldab loodus- ja tehisobjekte 
erinevate meeltega saadud teabe alusel 
· Käitub loodushoidlikult ning järgib 
koostegutsemise reegleid. 
· Eristab elus ja eluta looduse objekte 
ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, 
kirjeldab ja rühmitab neid. 
· Eristab tahkeid ja vedelaid aineid 
ning omab ohutunnet tundmatute 
ainete vastu. 
· Sõnastab oma meelte toel saadud 
kogemusi ning nähtuste ja objektide 
omadusi 
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Õppesisu Õpitulemused 
käeline tegevus.  
2. Aastaajad.  
Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja 
valguse muutustega. Taimed, loomad ja seened eri 
aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline 
mitmekesisus. 
Mõisted: suvi, sügis, talv, kevad, soojus, valgus, taim, loom, 
seen, kodukoht, veekogu, maastik. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. 
Maastikuvaatlus. 
2. Puu ja sellega seotud elustiku aastaringne jälgimine 
3. Tutvumine aastaajaliste muutustega veebimaterjalide 
põhjal. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja 
matemaatikapädevust. Teemat lõimitakse kunstiõpetusega, 
kujutades loodust erinevatel aastaaegadel; eesti keelega: 
lugemispalad; kehalise kasvatusega: liikumismängud tuule 
tugevuse määramiseks ja tunnetamiseks; käelise tegevusega: 
tuulelipu, termomeetri ja termomeetri ümbrise 
valmistamine, ruumilise pilvederaamatu tegemine jms. 
Teemal on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutlik areng“ elluviimisel. Elu ja elukeskkonna 
säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu 
rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“. 

· Märkab muutusi looduses ning 
seostab neid aastaaegade 
vaheldumisega. 
· Toob näiteid erinevate organismide 
eluvalduste ja omavaheliste seoste 
kohta eri aastaaegadel. 
· Toob näiteid looduses toimuvate 
aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta 
inimese elus. 
· Tunneb kodukoha levinumaid 
taime- ja loomaliike. 
· Märkab  looduse  ilu  ja  erilisust  
ning  väärtustab  oma  kodukoha  
elurikkust  ja  maastikulist 
mitmekesisust 
· Tunneb huvi looduse ja selle 
uurimise vastu ning kasutab julgelt 
loovust ja fantaasiat 
· Teeb lihtsamaid loodusvaatlusi 
ning uurimuslikke tegevusi 
 

 
2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 2. Klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Organismid ja elupaigad. 
Maismaataimed  ja – loomad, välisehitus ja mitmekesisus. 
Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine 
ja kasvamine . Koduloomad. Veetaimede ja loomade 
erinevus maismaaorganismidest.  
Mõisted: puu, põõsas, rohttaim, teravili, juur, vars, leht, õis, 
vili, keha, pea, jalad, saba, kael, tiivad, nokk, suled, karvad, 

soomused, toitumine, kasvamine, uimed, ujulestad, lõpused, 
metsloom, koduloom, lemmikloom. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade 
välisehitus. 
2. Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine. 
3. Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest. 
4. Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust. Teemal 

· Kirjeldab taimede , loomade ja 
seente välisehitust, seostab seda 
elukeskkonnaga ning toob näiteid 
nende tähtsuse kohta looduses. 
· Eristab seeni, taimi ja loomi 
toitumise, kasvamise ning 
liikumisvõime järgi. 
· Teab, et ühte liiki kuuluvad 
organismid on sarnased. 
· Eristab selgroogseid (kala, 
kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) 
ning selgrootuid (putukad) 
· Hoolib elusolenditest ja nende 
vajadustest 
· Liigub looduses turvaliselt, 
kahjustamata loodusväärtusi ja 
iseennast 
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Õppesisu Õpitulemused 
on oluline roll läbiva teema „Keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutlik areng“ elluviimisel. Elu ja elukeskkonna 
säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud aitavad ellu 
rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“. 
2. Mõõtmine ja võrdlemine. 
Kaalumine , pikkuse ja temperatuuri  mõõtmine. 
Mõisted: mõõtühik, termomeeter, kaalud, kaalumine, 
mõõtmine, katse. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Kehade kaalumine. 
2. Õpilaste pikkuste mõõtmine ja võrdlemine. 
3. Temperatuuri mõõtmine erinevates keskkondades. 
Lõiming: Teema on väga tähtis matemaatikapädevuse 
kujundamisel. Antud õppeteemaga kujundatakse ka väärtus-
, sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust. 

· Teeb juhendi  järgi lihtsamaid 
praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid. 
· Kaalub kehi, mõõdab temperatuuri  
ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid 
mõõtmisvahendeid. 

3. Inimene 
Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik 
toitumine . Hügieen kui tervist hoidev tegevus. 
Inimese elukeskkond. 
Mõisted: keha, kehaosad, toit, toiduaine, tervis, haigus, 
asulad: linn, alev, küla. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Enesevaatlus, mõõtmine. 
2. Tervisliku päevamenüü koostamine 
3. Õppekäik asula kui inimese elukeskkonna uurimiseks. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, matemaatika- ja 
ettevõtlikkuspädevust. Teema on oluline läbivate teemade 
„Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja 
ohutus“ käsitlemisel. Soovitav on see lõimida 
inimeseõpetuse II klassi teemaga „Mina ja tervis“. 

· Kirjeldab inimese välisehitust, 
kasutades mõõtmistulemusi. 
· Järgib tervisliku toitumise 
põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning 
väärtustab tervislikke eluviise. 
· Teadvustab inimese vajadusi, 
tarbib vastutustundlikult , väldib enda 
ja teiste tervise kahjustamist 
 ning hoiab keskkonda 
· Toob näiteid, kuidas inimene 
sõltub loodusest ning muudab oma 
tegevusega loodust. 
· Võrdleb inimeste elu maal  ja 
linnas. 
· Mõistab, et inimene on osa 
loodusest ning inimeste elu sõltub 
loodusest; suhtub loodusesse säästvalt 

4. Ilm. 
Ilmavaatlused. Ilmastikunähtused. 
Mõisted: pilvisus, tuul, õhutemperatuur, sademed: vihm, 
lumi. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Ilma vaatlemine. 
2. Õhutemperatuuri mõõtmine. 
3. Ilmaennustuse ja tegeliku ilma võrdlemine. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus-, matemaatika- ja 
ettevõtlikkuspädevust. Teema on oluline läbivate teemade 
„Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja 
ohutus“ käsitlemisel. Lõiming tööõpetusega, eesti keelega, 
muusikaga, kehalise kasvatusega. 

· Teeb ilmavaatlusi, iseloomustab 
ilma ning valib ilmale vastava 
välisriietuse 
· Vormistab vaatlusinfo, teeb 
järeldusi ning esitleb neid 
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2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Organismide rühmad ja kooselu. 
Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente 
mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, 
toiduahel. 
Mõisted: õistaim, vili, seeme, okaspuu käbi, sõnajalg, 
sammal, selgroogsed, kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, 
imetajad, soomused, selgrootud, ussid, putukad, ämblikud, 
seeneniidistik, kübar-seen, eosed, hallitus, pärm, samblik, 
liik, kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, 
toiduahel. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Lihtsa kollektsiooni koostamine mõnest 
organismirühmast. 
2. Looma välisehituse ja eluviisi uurimine. 
3. Seente vaatlemine või hallitusseente kasvamise uurimine. 
4. Õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates 
elupaikades. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset,  enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja 
matemaatikapädevust. Teema on oluline läbivate teemade 
„Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja 
ohutus“ käsitlemisel. 

· Kirjeldab õpitud loomaliikide 
eluviise ja elupaiku. 
· Eristab õistaime, okaspuud, 
sõnajalg-ja sammaltaime. 
·  Teab seente mitmekesisust, 
nimetab tuntumaid söödavaid ja 
mürgiseid kübarseeni ning oskab 
vältida mürgiste seentega seotud 
ohtusid; 
· Arvestab taimede  ja loomade 
vajadusi ning suhtub neisse 
vastutustundlikult. 
· Toob näiteid erinevate organismide 
seoste kohta looduses ning koostab 
õpitud liikidest lihtsamaid 
toiduahelaid. 
· Tunneb põhjalikult ühte taime-, 
seeme- või loomaliiki, tuginedes 
koostatud uurimuslikule ülevaatele 

2. Liikumine. 
Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena (katseliselt). 
Liiklusohutus. 
Mõisted: liikumine, kiirus, jõud. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Oma keha jõu tunnetamine liikumise alustamiseks ja 
peatamiseks. 
2. Liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 
sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja 
matemaatikapädevust. Lõimida kehalise kasvatusega. 

· Oskab  ette  näha  liikumisega  
seotud  ohuolukordi;  toob  näiteid,  
millest  sõltub  liikuva  keha peatamise 
aeg ja teepikkus. 
 

3. Elekter ja magnetism. 
Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri 
kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. 
Magnetnähtused. Kompass. 
Mõisted: vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, 
ohutus, kompass, ilmakaared. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Lihtsa vooluringi koostamine. 
2. Ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine. 
3. Püsimagnetitega tutvumine. 
Lõiming: Antud õppeteemaga kujundatakse väärtus-, 

· Selgitab kompassi töö põhimõtet, 
toetudes katsele magnetiga 
· Teeb  katsega kindlaks elektrit 
juhtivad ja mittejuhtivad ained ning 
rakendab saadud teadmisi, kasutades 
elektririistu ohutult 
· Teeb lihtsate vahenditega praktilisi 
töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid 
· Kasutab õppetekstides leiduvaid 
loodusteaduslikke mõisteid suulises ja 
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Õppesisu Õpitulemused 
sotsiaalset, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja 
matemaatikapädevust. 

kirjalikus kõnes 
 

4. Minu kodumaa Eesti. 
Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende 
määramine kaardil ja looduses. Tuntumad 
kõrgustikud, saared, poolsaared, lahed, järved, jõed ja asulad 
Eesti kaardil. 
Mõisted: plaan, pealtvaade, kaart, kaardi legend, leppemärk, 
leppevärv, põhi- ja vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, 
saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Pildi ja plaani kõrvutamine. 
2. Plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani 
täiendamine. 
3. Ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või 
päikese järgi. 
4. Õppeekskursioon oma maakonnaga tutvumiseks. 
Lõiming: Kujundatakse väärtus-, sotsiaalset, 
enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja matemaatikapädevust. 

· Saab aru lihtsast plaanist või 
kaardist ning leiab kooliümbruse 
plaanilt tuttavaid objekte. 
· Mõistab, et kaardi järgi on 
võimalik tegelikkust tundma õppida. 
· Näitab Eesti kaardil oma 
kodukohta, suuremaid kõrgustikke, 
saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi 
ja linnu. 
· Määrab kompassi järgi põhja- ja 
lõunasuunda. 
· Kirjeldab Eesti kaardi järgi 
objektide asukohti, kasutades 
ilmakaari. 
· Kasutab õpitud loodusteaduslikke 
teadmisi ja oskusi igapäevaelus 
otsuseid tehes 

 
2.3. II kooliaste 
2.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
Väärtused ja hoiakud 
6. klassi õpilane: 
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; 
2) väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel; 
3) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi; 
4) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu; 
5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 
keskkonnakaitse üritustes. 
Uurimuslikud oskused 
6. klassi õpilane: 
1) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese; 
2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid; 
3) teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid; 
4) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle; 
5) kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid; 
6) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi; 
7) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning hindab infoallika usaldusväärtust; 
8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust. 
Üldised loodusteaduslikud teadmised 
6. klassi õpilane: 
1) tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi; 
2) saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, sümboleid ning 
ühikuid nähtusi ja protsesse selgitades; 
3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi; 
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4) selgitab teaduslikele faktidele tuginedes põhjuse-tagajärje seoseid; 
5) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest; 
6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi; 
7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning 
põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust; 
8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis. 
 
2.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Maailmaruum - 4. klass 
Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur 
Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. Astronoomia. 
Mõisted: maailmaruum, Päike, Maa, Kuu, tiirlemine, 
pöörlemine, ööpäev, aasta, täht, planeet, satelliit, 
Päikesesüsteem, tähtkuju, Suur Vanker, Põhjanael, galaktika, 
astronoomia. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Mudeli valmistamine Päikese ning planeetide suuruse ja 
omavahelise kauguse kujutamiseks. 
2. Öö ja päeva vaheldumise mudeldamine. 
3. Maa tiirlemise mudeldamine. 
4. Tähistaeva vaatlused. Põhjanaela leidmine tähistaevas. 
Lõiming: matemaatika: suured arvud, pikkus- ja ajaühikud; 
eesti keel: tekstide lugemine, mõistmine ja sisu jutustamine. 
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine, 
kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma töö esitlemine 
ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab 
väljendusoskust. Sotsiaalset pädevust kujundatakse 
ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku 
õppe ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse 
tehnoloogilist pädevust. Kehakultuuri pädevust 
kujundatakse õuesõppes praktilistes tegevustes ja 
õppekäikudel. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse 
eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga 
toetatakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 
rakendamist. 

· kirjeldab joonise põhjal 
Päikesesüsteemi ehitust; 
· põhjendab mudeli abil öö ja päeva 
vaheldumist Maal; 
· leiab taevasfääril ja taevakaardil 
Suure Vankri ja Põhjanaela ning 
määrab põhjasuuna; 
· leiab eri allikaist infot 
maailmaruumi kohta etteantud teemal, 
koostab ja esitab ülevaate. 

2. Planeet Maa - 4. klass 
Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. 
Erinevad kaardid. Mandrid ja ookeanid. Suuremad riigid 
Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. 
Eesti asend Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, 
maavärinad, orkaanid, üleujutused. 
Mõisted: gloobus, mudel, looduskaart, riikide kaart, 
kontuurkaart, atlas, ekvaator, põhja- ja lõunapoolkera, põhja- 
ja lõunapoolus, manner, ookean, meri, geograafiline asend, 
riigipiir, naaberriik, vulkaan, laava, lõõr, maavärin, 
orkaanid, üleujutused. 

§ iseloomustab maailma poliitilise 
kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti 
geograafilist asendit; 
§ teab ja näitab kaardil mandreid ja 
ookeane ning suuremaid Euroopa 
riike; 
§ leiab atlase kaardilt kohanimede 
registri järgi tundmatu koha; 
§ toob näiteid erinevate 
looduskatastroofide kohta ning 
iseloomustab nende mõju loodusele ja 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Gloobuse kui Maa mudeli valmistamine. 
2. Õpitud objektide kandmine kontuurkaardile. 
3. Erinevate allikate kasutamine info leidmiseks ja ülevaate 
koostamiseks looduskatastroofide kohta. 
Lõiming: tehnoloogia, kunstiõpetus: gloobuse ja vulkaani 
mudeli valmistamine; ajalugu: Euroopa poliitiline kaart. 
Keelepädevust kujundab teabeallikatega töötamine, 
kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma töö esitlemine 
ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab 
väljendusoskust. Sotsiaalset pädevust kujundatakse 
ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku 
õppe ning IKT kasutamisega kujundatakse tehnoloogilist 
pädevust. Kehakultuuripädevust kujundatakse õuesõppes 
praktiliste tegevuste ja õppekäikudega. 
Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse eelkõige 
uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbiva 
teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ rakendamist. 

inimeste tegevusele. 

3. Elu mitmekesisus Maal - 4. klass 
Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. 
Organismide eluavaldused: toitumine, hingamine, 
paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine 
keskkonnatingimustele. Elu erinevates 
keskkonnatingimustes. Elu areng Maal. 
Mõisted: rakk, üherakne organism, bakter, hulkrakne 
organism, toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, 
arenemine, keskkonnatingimused, kõrb, vihmamets, 
mäestik, jäävöönd, kivistised, hiidsisalikud ehk 
dinosaurused. 
Praktilised tööd 
1. Erinevate rakkude vaatlemine ja võrdlemine. 
2. Raku mudeli ehitamine või uurimine multimeedia 
materjalide abil. 
3. Seemnete idanemise uurimine erinevates 
keskkonnatingimustes. 
4. Taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates 
keskkonnatingimustes. 
5. Organismide eluavalduste uurimine looduses. 
Lõiming:  Keelepädevust kujundab teabeallikatega 
töötamine ning kirjelduste ja iseloomustuste koostamine. 
Oma töö esitlemine ja põhjendamine annab 
esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalne 
pädevus kujuneb ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste 
ja uurimusliku õppe kaudu kujundatakse tehnoloogilist 
pädevust. Kunstiõpetusega seondub postrite koostamine. 
Teema toetab läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 
rakendamist. Elukeskkonda väärtustava hoiaku 

· oskab kasutada 
valgusmikroskoopi; 
· teab, et kõik organismid koosnevad 
rakkudest; 
· selgitab ühe- ja hulkraksete 
erinevust; 
· nimetab bakterite eluavaldusi ning 
tähtsust looduses ja inimese elus; 
· võrdleb taimede, loomade, seente 
ja bakterite eluavaldusi; 
· toob näiteid taimede ja loomade 
kohastumise kohta kõrbes, 
vihmametsas, mäestikes ning 
jäävööndis. 



  

290 
 

omaksvõtmine soodustab õpilase kujunemist aktiivseks 
vastutustundlikuks kodanikuks.   
4. Inimene - 4. klass 
Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade 
ülesanded. Organismi terviklikkus. Tervislikud eluviisid. 
Inimese põlvnemine. Inimese võrdlus selgroogsete 
loomadega. Taimed, loomad, seened ja mikroorganismid 
inimese kasutuses. 
Mõisted: elund, kude, elundkond, nahk, lihased, luustik, 
süda, veresoon, arter, veen, kopsud, maks, magu, soolestik, 
peensool, jämesool, pärak, meeleelundid, närvid, peaaju, 
seljaaju, munandid, munasarjad, emakas, viljastumine, 
näärmed, neerud. 
Praktilised tööd 
1. Elundi mudeli valmistamine ja/või talitluse uurimine. 
2. Katsed ja laboritööd inimese elundite talitluse uurimiseks. 
3. Ülevaate koostamine inimese seosest ühe taime-, looma-, 
seeneliigi või bakterirühmaga. 
4. Menüü analüüsimine, lähtudes tervisliku toitumise 
põhimõtetest. 
Lõiming: Keelepädevust kujundab teabeallikate abil 
töötamine, kirjelduste, iseloomustuste koostamine. Oma töö 
esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning 
arendab väljendusoskust. Sotsiaalne pädevus kujuneb 
ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku 
õppe kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust.  
Kehakultuuri pädevust kujundatakse praktiliste tegevuste ja 
ülesannetega. Kinnistub terviseteadlik käitumine ning 
tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi koostoimimise 
väärtustamine. Kunstipädevusega seondub postrite 
koostamine. Teema toetab läbivate teemade „Keskkond ja 
jätkusuutlik areng“,  „Väärtused ja kõlblus“ ning praktiliste 
tööde kaudu „Tervis ja ohutus“ rakendamist. 

· nimetab inimese elundkondade 
tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende 
ülesandeid ja talitluse üldisi 
põhimõtteid ning vastastikuseid 
seoseid; 
· teab, et inimene ja tema eellased 
kuuluvad loomariiki; 
· seostab inimese ja teiste 
organismide elundeid nende 
funktsioonidega; 
· võrdleb inimest selgroogsete 
loomadega; 
· analüüsib lihtsa katse või mudeli 
järgi inimese elundi või elundkonna 
talitlust; 
· toob näiteid taimede, loomade, 
seente ja bakterite tähtsuse kohta 
inimese elus; 
· põhjendab tervisliku eluviisi 
põhimõtteid ning koostab tervisliku 
päevamenüü. 

 
2.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond - 5. klass 
Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti 
jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme 
kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine. Taimede ja 
loomade kohastumine eluks vees. Jõgi elukeskkonnana. 
Järvevee omadused. Toitainete sisaldus järvede vees. 
Elutingimused järves. Jõgede ja järvede elustik. Toiduahelate 
ja toiduvõrgustike moodustumine tootjatest, tarbijatest ning 
lagundajatest. Jõgede ja järvede tähtsus, kasutamine ning 
kaitse. Kalakasvatus. 
Mõisted: jõgi, jõesäng, suue, lähe, peajõgi, lisajõgi, jõestik, 

· kirjeldab loodusteadusliku meetodi 
rakendamist veekogu uurimisel; 
· oskab läbi viia loodusteaduslikku 
uurimust veekogu kohta ja esitada 
uurimistulemusi; 
· nimetab ning näitab kaardil Eesti 
suuremaid jõgesid ja järvi; 
· iseloomustab ja võrdleb kaardi 
ning piltide järgi etteantud jõgesid 
(paiknemine, lähe ja suue, lisajõed, 
languse ja voolukiiruse seostamine); 
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jõe langus, voolukiirus, kärestik, juga, suurvesi, madalvesi, 
järv, umbjärv, läbivoolujärv, rannajärv, tootjad, tarbijad, 
lagundajad, toiduahel, toiduvõrgustik, hõljum, rohevetikas, 
vesikirp, veeõitsemine, kaldataim, veetaimed, lepiskala, 
röövkala. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Loodusteaduslik uurimus kodukoha veekogu näitel: 
probleemi püstitamine ja uurimisküsimuste esitamine, 
andmete kogumine, analüüs ning tulemuste üldistamine ja 
esitamine. 
2. Kahe Eesti jõe või järve võrdlemine kaardi ning teiste 
infoallikate järgi. 
3. Veeorganismide määramine lihtsamate määramistabelite 
põhjal. 
4. Vesikatku elutegevuse uurimine. 
5. Tutvumine eluslooduse häältega, kasutades 
audiovisuaalseid materjale. 

· iseloomustab vett kui 
elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste 
erinevusi jõgedes ja järvedes ning 
selgitab vee ringlemise tähtsust järves; 
· kirjeldab jõe ja järve elukooslust, 
nimetab jõgede ja järvede 
tüüpilisemaid liike; 
· toob näiteid taimede ja loomade 
kohastumise kohta eluks vees ja 
veekogude ääres; 
· koostab uuritud veekogu 
toiduahelaid/toiduvõrgustikke. 

2. Vesi kui aine, vee kasutamine - 5. klass 
Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine. Vedela ja 
gaasilise aine omadused. Vee soojuspaisumine. Märgamine 
ja kapillaarsus. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee 
reostumine ja kaitse. Vee puhastamine. 
Mõisted: aine, tahkis, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, 
tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, 
kapillaarsus, aine olek, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, 
põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine. 
Praktilised tööd 
1. Vee omaduste uurimine (vee oleku muutumine; vee 
soojuspaisumine; vee liikumine soojendamisel; märgamine; 
kapillaarsus). 
2. Erineva vee võrdlemine. 
3. Vee liikumine erinevates pinnastes. 
4. Vee puhastamine erinevatel viisidel. 
5. Vee kasutamise uurimine kodus või koolis. 
 

· kirjeldab vee olekuid, nimetab jää 
sulamis-, vee külmumis- ja 
keemistemperatuuri; 
· teeb juhendi järgi vee omaduste 
uurimise ja vee puhastamise katseid; 
· selgitab põhjavee kujunemist ja 
võrdleb katse abil erinevate pinnaste 
vee läbilaskvust; 
· kirjeldab joogivee saamise 
võimalusi ning põhjendab vee 
säästliku tarbimise vajadust; 
· toob näiteid inimtegevuse mõju ja 
reostumise tagajärgede kohta 
veekogudele. 

4.   3.Õhk - 5. klass 
Õhu tähtsus. Õhu koostis. Õhu omadused. Õhutemperatuur 
ja selle mõõtmine. Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine. 
Õhu liikumine soojenedes. Õhu liikumine ja tuul. Kuiv ja 
niiske õhk. Pilved ja sademed. Veeringe. Ilm ja ilmastik. 
Sademete mõõtmine. Ilma ennustamine. Hapniku tähtsus 
looduslikes protsessides: hingamine, põlemine ja 
kõdunemine. Õhk elukeskkonnana. Organismide 
kohastumine õhkkeskkonnaga. Õhu saastumise vältimine. 
Mõisted: õhkkond, õhk, gaas, hapnik, süsihappegaas, 
lämmastik, tuul, tuule kiirus, tuule suund, 
kondenseerumine, pilved, sademed, veeringe, ilm, ilmastik, 

· mõõdab õues õhutemperatuuri, 
hindab pilvisust ja tuule kiirust ning 
määrab pilvetüüpe ja tuule suunda; 
· võrdleb ilmakaardi järgi ilma 
(temperatuur, tuule suund, kiirus, 
pilvisus ja sademed) Eesti erinevates 
osades; 
· iseloomustab graafiku põhjal kuu 
keskmisi temperatuure ja sademete 
hulka ning tuuleroosi abil valdavaid 
tuuli Eestis; 
· kirjeldab pildi või skeemi järgi 
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hingamine, põlemine, kõdunemine, tolmlemine. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Õhu omaduste ja koostise uurimine: küünla põlemine 
suletud anumas; õhu kokkusurutavus; õhu paisumine 
soojenedes, veeauru kondenseerumine. 
2. Temperatuuri mõõtmine, pilvisuse ja tuule suuna 
määramine ning tuule kiiruse hindamine. 
3. Erinevate Eesti piirkondade ilma võrdlemine EMHI 
kodulehe ilmakaartide järgi. 
 

veeringet; 
· iseloomustab õhku kui 
elukeskkonda ning kirjeldab 
elutingimuste erinevusi vees ja õhus; 
· selgitab hapniku rolli põlemisel, 
kõdunemisel ja organismide 
hingamisel ning hapniku tähtsust 
organismidele; 
· teab, et süsihappegaas tekib 
põlemisel, kõdunemisel ja organismide 
hingamisel; 
· toob näiteid õhkkeskkonnaga 
seotud kohastumuste kohta loomadel 
ja taimedel; 
· nimetab õhu saastumise põhjusi ja 
tagajärgi ning toob näiteid, kuidas 
vältida õhu saastumist. 

5. Läänemeri elukeskkonnana - 5. klass 
Vesi Läänemeres - merevee omadused. Läänemere asend ja 
ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad, saared, 
poolsaared. Läänemere mõju ilmastikule. Läänemere rannik. 
Elutingimused Läänemeres. Mere, ranniku ja saarte elustik ja 
iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed. Mere mõju 
inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemisele. Läänemere 
reostumine ja kaitse. 
Mõisted: vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi, 
rannajoon, rand, rannik, laug- ja järskrannik, maa- ja 
merebriis, rohevetikad, pruunvetikad, punavetikad, 
põhjaloomastik, siirdekala, rannikulinnud. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Erineva soolsusega lahuste tegemine, et võrrelda 
Läänemere ja maailmamere soolsust. Soolase vee 
aurustamine. 
2. Läänemere kaardi joonistamine mälu järgi (kujutluskaart). 
3. Läänemere, selle elustiku, rannikuasustuse ja 
inimtegevuse iseloomustamine erinevate teabeallikate abil. 
4. Õlireostuse mõju uurimine elustikule. 
5. Läänemere probleemide analüüsimine, tuginedes 
erinevatele allikatele. 
 

· näitab kaardil Läänemere-äärseid 
riike ning suuremaid lahtesid, väinu, 
saari ja poolsaari; 
· võrdleb ilmakaartide, graafikute ja 
tabelite järgi rannikualade ning 
sisemaa temperatuure; 
· iseloomustab Läänemere-äärset 
asustust ja inimtegevust õpitud 
piirkonna näitel; 
· iseloomustab Läänemerd kui 
ökosüsteemi; 
· selgitab Läänemere vähese 
soolsuse põhjusi ja riimveekogu 
elustiku eripära; 
· võrdleb organismide elutingimusi 
järves ja meres; 
· kirjeldab erinevate vetikate levikut 
Läänemeres; 
· määrab lihtsamate 
määramistabelite järgi Läänemere 
selgrootuid ja selgroogseid; 
· koostab Läänemerele 
iseloomulikke toiduahelaid või -
võrgustikke; 
· selgitab Läänemere reostumise 
põhjusi ja kaitsmise võimalusi. 

 ·  
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2.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 

 Muld elukeskkonnana- 6. klass 
Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. 
Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullakaeve. Vee liikumine 
mullas. 
Mõisted: muld, aineringe, kivimite murenemine, mulla tahke 
osa, mullasõmerad, mullaõhk, mullavesi, huumus, 
huumushorisont, liivmuld, savimuld. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Mullaproovide võtmine, kirjeldamine ja võrdlemine. 
Komposti valmistamine. 
2. Mulla vee- ja õhusisalduse katseline kindlaksmääramine. 
3. Mulla ja turba võrdlemine. 
4. Mullakaeve kirjeldamine ühe õpitava koosluse (aia, põllu, 
metsa, niidu) näitel. 

· kirjeldab ja võrdleb erinevaid 
mullaproove, nimetades mulla 
koostisosi; 
· põhjendab katsega, et mullas on 
õhku ja vett; 
· selgitab muldade kujunemist ja 
mulla tähtsust looduses; 
· tunneb mullakaeves ära 
huumushorisondi; 
· kirjeldab huumuse teket ja selle osa 
aineringes. 

2. Aed ja põld elukeskkonnana - 6. klass 
Mulla viljakus. Aed kui kooslus. Fotosüntees. Aiataimed. 
Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed. Põld kui kooslus. Keemilise 
tõrje mõju loodusele. Mahepõllundus. Inimtegevuse mõju 
mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse. 
Mõisted: fotosüntees, orgaaniline aine, väetis, viljavaheldus, 
liblikõielised, mügarbakterid, sümbioos, kultuurtaim, 
umbrohi, kahjurid, taimehaigused, keemiline tõrje, biotõrje, 
mahepõllumajandus, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, 
ravimtaim, iluaed. 
Praktilised tööd 
1. Komposti tekkimise uurimine. 
2. Ühe aia- või põllutaimega seotud elustiku uurimine. 
3. Aia- ja põllukultuuride iseloomustamine ning võrdlemine, 
kasutades konkreetseid näidisobjekte või veebipõhiseid 
õppematerjale. 
4. Uurimus aia- ja põllusaaduste osast igapäevases menüüs 
või uurimus ühe põllumajandussaaduse (sh 
loomakasvatussaaduse) töötlemisest toiduaineks. 
 

· selgitab fotosünteesi tähtsust 
orgaanilise aine tekkes; 
· kirjeldab mullaelustikku ning toob 
näiteid seoste kohta erinevate 
mullaorganismide vahel; 
· toob esile aia- ja põllukoosluse 
sarnasused ning selgitab inimese rolli 
nende koosluste kujunemises; 
· tunneb õpitud kultuurtaimi ja 
rühmitab neid; 
· koostab õpitud liikidest 
toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 
· toob näiteid saagikust mõjutavate 
tegurite kohta; 
· võrdleb keemilist ja biotõrjet ning 
põhjendab, miks tasub eelistada 
mahepõllumajanduse tooteid; 
· toob näiteid muldade kahjustumise 
põhjuste ja nende tagajärgede kohta; 
· toob näiteid 
põllumajandussaaduste osa kohta 
igapäevases toidus. 

3. Mets elukeskkonnana - 6. klass 
Elutingimused metsas. Mets kui elukooslus. Eesti metsad. 
Metsarinded. Nõmme-, palu-, laane- ja salumets. Eesti 
metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed. 
Metsade tähtsus ja kasutamine. Puidu töötlemine. Metsade 
kaitse. 
Mõisted: ökosüsteem, põlismets, loodusmets, majandusmets, 
jahiulukid, sõralised, tippkiskja, metsarinded, metsatüübid: 
nõmmemets, palumets, salumets, laanemets. 

· kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, 
sh keskkonnatingimusi metsas; 
· võrdleb männi ja kuuse 
kohastumusi; 
· iseloomustab ja võrdleb peamisi 
metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 
· võrdleb metsatüüpide erinevates 
rinnetes kasvavaid taimi; 
· koostab metsakooslust 
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Praktilised tööd 
1. Tutvumine metsa kui koosluse ja selle elustikuga. 
2. Eesti metsade valdavate puuliikide võrdlemine, kasutades 
näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 
3. Uurimus: mets igapäevaelus / metsaga seotud 
tarbeesemed. 
4. Metsloomade tegutsemisjälgede uurimine. 
 

iseloomustavaid toiduahelaid ja 
toiduvõrgustikke; 
· selgitab, kuidas kaitsta elurikkust 
metsas; 
· selgitab loodus- ja 
majandusmetsade kujunemist, 
nimetab säästva metsanduse 
põhimõtteid. 

 Asula elukeskkonnana - 6. klass 
Elukeskkond maa-asulas ja linnas. Eesti linnad. Koduasula 
plaan. Elutingimused asulas. Taimed ja loomad asulas. 
Mõisted: tehiskooslus, asula plaan, parasiit, inimkaasleja 
loom, prahitaim, park. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Eestit või oma kodumaakonda tutvustava ülevaate 
koostamine. 
2. Õppekäik asula elustikuga tutvumiseks. 
3. Keskkonnaseisundi uurimine koduasulas. 
4. Minu unistuste asula - keskkonnahoidliku elukeskkonna 
mudeli koostamine. 
 

· näitab kaardil Eesti 
maakonnakeskusi ja suuremaid linnu; 
· võrdleb erinevate teabeallikate 
järgi oma koduasulat mõne teise 
asulaga; 
· iseloomustab elutingimusi asulas 
ning toob näiteid inimkaaslejate 
loomade kohta; 
· koostab asulat iseloomustavaid 
toiduahelaid; 
· võrdleb keskkonnatingimusi maa-
asulas ja linnas; 
· toob näiteid asula elustikku ja 
inimese tervist kahjustavate tegurite 
kohta; 
· hindab kodukoha õhu seisundit 
samblike esinemise põhjal; 
· teeb ettepanekuid 
keskkonnaseisundi parandamiseks 
koduasulas. 

 Pinnavormid ja pinnamood - 6. klass 
Pinnavormid, nende kujutamine kaardil. Kodukoha ja Eesti 
pinnavormid ning pinnamood. 
Suuremad kõrgustikud, madalikud ja tasandikud, Põhja-
Eesti paekallas. Mandrijää osa pinnamoe 
kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese 
kujundatud pinnavormid. 
Mõisted: pinnavorm, küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, 
samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne kõrgus, kõrgustik, 
tasandik, madalik, paekallas, pinnamood, mandrijää, voor, 
moreen, rändrahn. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Künka mudeli koostamine ning künka kujutamine kaardil 
samakõrgusjoontega. 
2. Koduümbruse pinnavormide ja pinnamoe 
iseloomustamine. 

· kirjeldab samakõrgusjoonte järgi 
pinnavormi kuju, absoluutset ja 
suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet; 
· kirjeldab kaardi järgi oma 
kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, 
nimetades ning näidates pinnavorme 
kaardil; 
· toob näiteid mandrijää mõju kohta 
Eesti pinnamoe kujunemisele; 
· selgitab pinnamoe mõju 
inimtegevusele ja toob näiteid 
inimtegevuse mõju kohta 
koduümbruse pinnamoele. 

 Soo elukeskkonnana - 6. klass 
Soo elukeskkonnana. Soode teke ja paiknemine. Soode areng: 
madalsoo, siirdesoo ja raba. Elutingimused soos. Soode 

· iseloomustab kaardi järgi soode 
paiknemist Eestis ja oma 
kodumaakonnas; 
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elustik. Soode tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba 
tootmise tehnoloogia.  
Mõisted: madalsoo, siirdesoo, raba, älves, laugas, 
turbasammal, turvas. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Sookoosluse uurimine õppekäigu, mudelite või 
veebimaterjalide põhjal. 
2. Turbasambla omaduste uurimine. 
3. Kollektsiooni koostamine õppeekskursioonil. 
 

· oskab põhjendada Eesti 
sooderohkust; 
· selgitab soode kujunemist ja 
arengut; 
· seostab raba kui elukeskkonna 
eripära turbasambla ehituse ja 
omadustega; 
· võrdleb taimede kasvutingimusi 
madalsoos ja rabas; 
· koostab soo kooslust 
iseloomustavaid toiduahelaid; 
· selgitab soode tähtsust ja kaitse 
vajadust. 

 
2.4. III kooliaste 
2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastme lõpuks 
Väärtused ja hoiakud 
7. klassi lõpetaja:  
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest karjäärist;  
2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust;  
3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides;  
4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab katsevahendeid;  
5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.  
Uurimisoskused 
7. klassi lõpetaja:  
1) oskab vaadelda ja esitada loodusteaduslikke küsimusi;  
2) sõnastab uurimisküsimuse või hüpoteesi, mida saab katse või vaatluse kaudu kontrollida;  
3) oskab plaanida ja koostöös teiste õpilastega läbi viia uurimust, sh katset;  
4) oskab välja pakkuda mõõdetavaid ja mittemõõdetavaid muutujaid;  
5) eristab lihtsamas katses sõltumatu ja sõltuva muutu ja;  
6) analüüsib andmete usaldusväärsust, mõistab korduskatsete ja kontrollkatsete vajadust ning 
kõrvalmuutujate kontrollimise vajadust;  
7) esitab tulemusi tabelite ja diagrammidena;  
8) oskab välja tuua seoseid nii graafiliselt kui ka mi ttegraafiliselt esitatud andmestikes;  
9) teeb kogutud andmete põhjal järeldusi, selgitab ja ennustab tulemusi ning hindab hüpoteeside  
paikapidavust;  
10) esitab uurimuse tulemusi suuliselt ja kirjalikult ning visuaalselt arusaadavalt;  
11) rakendab matemaatilisi teadmisi/oskusi loodusteadus likke probleeme lahendades;  
12) järgib katseid tehes juhendeid ja ohutusnõudeid;  
13) põhjendab loodusteaduslike teadmiste vajalikkust igapäevaelus.  
 
2.1.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Inimene uurib loodust  
Õppesisu 
Loodusteadused ja tehnoloogia. Teaduslik meetod. 
Uurimuse etapid. Vaatlus ja katse.  

· mõistab loodusteaduste ja 
tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;  
· eristab teaduslikke teadmisi 
mitteteaduslikest tead mistest;  
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Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, 
mõõtmistulemuste usaldusväärsus. Andmete graafiline 
esitamine.  
Mõisted: mõõtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline 
suurus, pikkus, pindala, ruumala, mass, loendamine. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
1) mõõteriistadega (sh digitaalsetega) tutvumine;  
2) keha pikkuse, pindala ja ruumala mõõtmine, tulemuste 
usaldusväärsuse hindamine;  
3) bioloogiliste, geograafiliste või kodulooliste objektide 
vaatlemine, kirjeldamine ja mõõtmine;  
4) plaani koostamine hoones või maastikul: objektide 
kandmine plaanile leppemärkidega, vahemaade mõõtmine 
(silmamõõduline, sammupaariga, mõõdulindiga), suundade 
määramine.  

· kirjeldab kehade omadusi nii 
kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt;  
· mõõdab või määrab keha 
pikkust, pindala, ruumala, massi;  
· seostab õpitava loodusõpetuses 
varem omandatud teadmiste ja 
oskustega 
 

2. Ainete ja kehade mitmekesisus  
Õppesisu 
Ainete ja kehade koostis: aatom, molekul, rakk. Keemiline 
element, perioodilisuse tabel. Liht- ja liitained, nende 
valemid. Keemiliste elementide levik. Aine olekud. Aine 
tihedus. Puhtad ained ja segud, materjalid ja lahused.  
Mõisted: aatom, aatomituum, elektronkate, molekul, puhas 
aine, segu, lahus, tihedus, liit- ja lihtaine, mineraalid, 
kivimid, loodusteaduslik mudel.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
1) teabeallikaist info otsimine keemiliste elementide 
leidumise kohta meie ümber (kivimid, looduslik vesi, õhk, 
inimene, kosmos), selle info võrdlemine ja hindamine;  
2) erineva soolasisaldusega lahuste omaduste 
uurimine(tihedus, jäätumistemperatuur), tulemuste analüüs 
(graafikute tõlgendamine) ning leitud seoste rakendamine 
(soolase vee külmumistemperatuur, kehade ujuvus);  
3) etteantud segu lahutamine koostisosadeks, 
kasutadessetitamist, nõrutamist, filtrimist, aurustamist, 
destilleerimist;  
4) arvutimudeli toel aine olekute muutumise uurimine 
molekulaarsel tasandil;  
5) aine/materjali/keha tiheduse määramine;  
6) lihtsamatest vahenditest molekuli, raku ja päikesesüsteemi 
mudelite koostamine 
 

· teab, et kõik ained koosnevad 
osakestest: aatomitest või 
molekulidest, ning molekulid 
koosnevad aatomitest;  
· teab vesiniku, hapniku ja 
süsiniku sümboleid, samuti nende 
lihtainete, vee ja süsihappegaasi 
valemeid;  
· oskab valmistada lahust, toob 
näiteid lahustuvate ainete ja lahuste 
kohta ning selgitab lahuste tähtsust 
looduses;  
· lahutab segu, kasutades kohaseid 
meetodeid;  
· teab, et puhastel ainetel on 
kindlad omadused;  
· eristab aineid nende omaduste 
(värvus, tihedus, sulamis- ja 
keemistemperatuur või  
· soojusjuhtivus) põhjal;  
· mõistab mudelite tähtsust, valib 
konkreetse nähtuse 
· selgitamiseks sobiva mudeli;  
· põhjendab aineosakeste 
vastastikmõjuga tahkiste kuju 
säilivust ja kõvadust, vedelike 
voolavust ning gaaside lenduvust.  

3. Loodusnähtused  
Õppesisu 
Füüsikalised, keemilised ja bioloogilised nähtused.Liikumine 
ja kiirus. Energia. Energia liigid. Energia ülekandumine ja 
muundumine. Soojusjuhtivus, head ning halvad soojusjuhid 

· eristab füüsikalisi, keemilisi ja 
bioloogilisi nähtusi, selgitab 
nendevahelisi seoseid;  
· mõõdab keha kiirust ja läbitud 
teepikkust;  
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meie ümber ja meie sees. Keemiline reaktsioon. Organismide 
kasv ja areng.  
Mõisted: energia, mehaaniline liikumine, trajektoor, tee 
pikkus, aeg, kiirus, keemiline reaktsioon, põlemine, 
hingamine, kõdunemine, fotosüntees.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
1) kiiruse mõõtmine;  
2) energia ülekanne – erinevate materjalide soojenemise ja 
jahtumise graafiline kujutamine;  
3) keemilise reaktsiooni uurimine igapäevaseid aineid 
kasutades;  
4) erinevate ainete põlemise uurimine;  
5) küünla põlemisel vabaneva soojuse kandumine 
ümbritsevasse keskkonda;  
6) keemilise energia muundamine elektrienergiaks;  
7) hingamine ja fotosüntees – CO2ja O2mõõtmine 
digitaalsete andmekogujatega;  
8) udu ja härmatise tekke uurimine.  

· toob näiteid liikumise kohta elus- 
ja eluta looduses;  
· toob näiteid igapäevaelust, 
kuidas energia muundub või 
muundatakse ühest liigist teise;  
· liigitab erinevaid materjale 
soojusjuhtivuse põhjalning seostab 
materjalide soojusjuhtivust nende 
kasutusaladega; seostab vee olekute 
muutused erinevate sademetega 
(vihm, lumi, kaste, udu, härmatis);  
· selgitab fotosünteesi, hingamise 
ja põlemise näitel, et keemilistes 
reaktsioonides võib eralduda või 
neelduda energiat;  
· selgitab füüsikaliste tegurite 
(soojus, valgus, niiskus) mõju 
elusorganismide kasvule ja arengule.  

4.Elusa ja eluta looduse seosed 
Õppesisu 
Inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. 
Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega 
/elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik 
tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine.  
Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine, 
kasvuhooneefekt. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
1) süsinikuringe uurimine puu ja puidu näitel, sh puuvanuse 
määramine aastarõngaste järgi;  
2) kodu või kooliümbruse ökosüsteemide ja pinnamoe 
uurimine satelliitpiltide abi;  
3) füüsikalis-keemiliste keskkonnatingimuste mõju uurimine 
lihtsamate loodusteaduslike mudelite abil, sh 
kasvuhooneefekti simuleerimine;  
4) taimede ja loomade kohastumuslike muutuste 
uurimineveebimaterjalide põhjal;  
5) ühe toote (näiteks paberi) ringluse uurimine toorai nest 
kuni taaskasutuseni; 
6) toote valmistamine taaskasutatavatest materjalidest;  
7) pere ökoloogilise jalajälje arvutamine ja analüüs.  

· kirjeldab elusa ja eluta looduse 
vahelisi seoseid süsinikuringe näitel;  
· põhjendab energiasäästu 
vajadust;  
· seostab kohastumisi füüsikaliste 
ja keemiliste keskkonnatingimustega;  
· esitab ideid materjalide 
taaskasutamiseks;  
· analüüsib enda tegevuse 
võimalikku keskkonnamõju, 
ökoloogilist jalajälge.  
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3. BIOLOOGIA 
3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja 
seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, 
jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest 
suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning langetab 
otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja 
õigusaktidele; 
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi; 
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 
vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 
ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 
 
3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
9. klassi lõpetaja: 
1) saab aru eluslooduse olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest 
eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse kooskõlast ning 
väärtustab looduslikku mitmekesisust; 
3) kasutab bioloogiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit, lahendades eluslooduse ja igapäevaelu 
probleeme, ning langetab asjatundlikke otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, 
eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele; 
4) planeerib, teeb ja analüüsib tulemuslikult eakohaseid loodusteaduslikke uuringuid ning esitab 
saadud tulemusi otstarbekas vormis; 
5) kasutab bioloogiaalase info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet 
ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduses toimuvaid protsesse selgitades, objekte kirjeldades ning 
probleeme lahendades; 
6) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
7) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning kasutab bioloogiateadmisi ja -oskusi 
elukutsevalikul; 
8) teadvustab bioloogia, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning on sisemiselt 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 
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3.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 

1. Bioloogia uurimisvaldkond  
Bioloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega ning roll 
tänapäeva tehnoloogia arendamisel. Bioloogia peamised 
uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. 
Loodusteadusliku meetodi etapid ja rakendamine. 
Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks, seenteks, 
algloomadeks ja bakteriteks, nende välistunnuste 
võrdlus. Eri organismirühmade esindajate eluavaldused. 
Põhimõisted: bioloogia, organism, vaatlus, eksperiment. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Märgpreparaadi valmistamine ning erinevate objektide 
võrdlemine mikroskoobiga. 
2. Eri organismirühmade välistunnuste võrdlemine 
reaalsete objektide või veebist saadud info alusel. 

· selgitab bioloogiateaduste seost teiste 
loodusteaduste ja igapäevaeluga ning 
tehnoloogia arenguga; 
· analüüsib bioloogiateadmiste ja -
oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes; 
· võrdleb loomade, taimede, seente, 
algloomade ja bakterite välistunnuseid; 
· jaotab organisme nende pildi ja 
kirjelduse alusel loomadeks, taimedeks 
ning seenteks; 
· seostab eluavaldused erinevate 
organismirühmadega; 
· teeb märgpreparaate ning kasutab 
neid uurides valgusmikroskoopi; 
· väärtustab usaldusväärseid järeldusi 
tehes loodusteaduslikku meetodit. 

2. Selgroogsete loomade tunnused  
Loomade jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks. 
Selgroogsete loomade välistunnuste seos 
elukeskkonnaga. Selgroogsete loomade peamised 
meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas. 
Selgroogsete loomade juhtivate meelte sõltuvus loomade 
eluviisist. Imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja 
kalade osa looduses ning inimtegevuses. Loomade püügi, 
jahi ning kaitsega seotud reeglid. Selgroogsete loomade 
roll ökosüsteemides. 
Põhimõisted: selgroogne loom, selgrootu loom, 
meeleelund, elukeskkond, elupaik. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Selgroogsete loomade elutegevuse analüüsimine ja nende 
mitmekesisuse kaardistamine kooli lähiümbruses. 

· seostab imetajate, lindude, roomajate, 
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 
nende elukeskkonnaga; 
· analüüsib selgroogsete loomade 
erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende 
elupaigast ja -viisist; 
· analüüsib erinevate selgroogsete 
loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
· leiab ning analüüsib infot loomade 
kaitse, püügi ja jahi kohta; 
· väärtustab selgroogsete loomade 
kaitsmist. 
 

3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus  
Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. 
Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja 
loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel 
loomadel. Toidu hankimise viisid ja nendega seonduvad 
kohastumused. Selgroogsete loomade seedeelundkonna 
eripära sõltuvalt toidust: hammaste ehitus, soolestiku 
pikkus ja toidu seedimise aeg. 
Selgroogsete loomade erinevate rühmade 
hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: 
lõpused vees ja kopsud õhkkeskkonnas elavatel 
organismidel, kopsude eripära lindudel, naha kaudu 
hingamine. 
Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri 

· analüüsib aine- ja energiavahetuse 
erinevate protsesside omavahelisi seoseid 
ning selgitab nende avaldumist looduses 
ja inimese igapäevaelus; 
· seostab toidu hankimise viisi ja 
seedeelundkonna eripära selgroogse 
looma toiduobjektidega; 
· selgitab erinevate selgroogsete 
loomade hingamiselundite talitlust; 
· võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid 
organisme ning toob nende kohta näiteid; 
· analüüsib selgroogsete eri rühmade 
südame ehituse ja vereringe eripära ning 
seostab neid püsi- ja kõigusoojasusega; 
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muutused. Selgroogsete loomade eri rühmade südame ja 
vereringe võrdlus ning ebasoodsate aastaaegade 
üleelamise viisid. 
Põhimõisted: ainevahetus, hingamine, seedimine, organ, 
süda, suur vereringe, väike vereringe, lõpus, kops, 
õhukott, magu, soolestik, kloaak, püsisoojane, 
kõigusoojane, loomtoidulisus, taimtoidulisus, 
segatoidulisus, lepiskala, röövkala, röövloom, saakloom. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Valikuliselt uurimuslik töö arvutikeskkonnas toidu või 
hapniku mõjust organismide elutegevusele. 

· võrdleb selgroogsete loomade 
kohastumusi püsiva kehatemperatuuri 
tagamisel; 
· hindab ebasoodsate aastaaegade 
üleelamise viise selgroogsetel loomadel. 

4. Selgroogsete loomade paljunemine ja areng  
Selgroogsete loomade paljunemist mõjutavad tegurid. 
Kehasisese viljastumise võrdlus kehavälisega. Erinevate 
selgroogsete loomade kehasisese ja kehavälise lootelise 
arengu võrdlus. Sünnitus ja lootejärgne areng. Moondega 
ja otsese arengu võrdlus. Järglaste eest hoolitsemine 
(toitmine, kaitsmine, õpetamine) erinevatel selgroogsetel 
loomadel ning hoolitsemisvajaduse seos paljunemise ja 
arengu eripäraga. 
Põhimõisted: lahksugulisus, suguline paljunemine, 
munarakk, seemnerakk, viljastumine, kehasisene 
viljastumine, kehaväline viljastumine, haudumine, otsene 
areng, moondega areng. 

· analüüsib kehasisese ja kehavälise 
viljastumise ning lootelise arengu eeliseid 
selgroogsete loomade rühmadel ning toob 
selle kohta näiteid; 
· toob näiteid selgroogsete loomade 
kohta, kel esineb kehasisene või 
kehaväline viljastumine; 
· hindab otsese ja moondega arengu 
olulisust ning toob selle kohta näiteid; 
· võrdleb noorte selgroogsete loomade 
eri rühmade toitmise, kaitsmise ja 
õpetamise olulisust. 

 
3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Taimede tunnused ja eluprotsessid  
Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused 
võrreldes selgroogsete loomadega. Õis-, paljasseemne-, 
sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse 
põhijooned. Taimede osa looduses ja inimtegevuses. 
Taimede uurimise ja kasvatamisega seotud elukutsed. Eri 
taimerühmadele iseloomuliku paljunemise, kasvukoha ja 
leviku võrdlus. Taimeraku võrdlus loomarakuga. Taime- 
ja loomaraku peamiste osade ehitus ning talitlus. 
Õistaimede organite ehituse ja talitluse kooskõla. 
Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus ja seos 
hingamisega. Tõusev ja laskuv vool taimedes. Suguline ja 
mittesuguline paljunemine, putuk- ja tuultolmlejate 
taimede võrdlus, taimede kohastumus levimiseks, sh 
loom- ja tuulleviks. Seemnete idanemiseks ja taimede 
arenguks vajalikud tingimused. 
Põhimõisted: rakk, rakukest, rakumembraan, rakutuum, 
mitokonder, klorofüll, kloroplast, kromoplast, vakuool, 
kude, õhulõhe, tõusev vool, laskuv vool, fotosüntees, 
anorgaaniline aine, orgaaniline aine, õis, tolmukas, 

· võrdleb eri taimerühmadele 
iseloomulikku välisehitust, 
paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut; 
· analüüsib taimede osa looduse kui 
terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel 
ja inimtegevuses ning toob selle kohta 
näiteid; 
· selgitab, kuidas on teadmised 
taimedest vajalikud erinevate elukutsete 
esindajatele; 
· eristab looma- ja taimerakku ning 
nende peamisi osi joonistel ja 
mikrofotodel; 
· analüüsib õistaimede organite ehituse 
sõltuvust nende ülesannetest, taime 
kasvukohast ning paljunemis- ja 
levimisviisist; seostab taimeorganite 
talitlust ainete liikumisega taimes; 
· koostab ja analüüsib skeeme 
fotosünteesi lähteainetest, lõpp-
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emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi, mittesuguline 
paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne 
paljunemine. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Taimede mitmekesisuse kaardistamine kooli 
lähiümbruses. 
2. Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise 
töö või arvutimudeliga. 
 
 

produktidest ja protsessi mõjutavatest 
tingimustest ning selgitab fotosünteesi 
osa taimede, loomade, seente ja bakterite 
elutegevuses; 
· analüüsib sugulise ja mittesuguliste 
paljunemise eeliseid erinevate taimede 
näitel, võrdleb erinevaid paljunemis-, 
tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende 
kohta näiteid; 
· suhtub taimedesse kui 
elusorganismidesse vastutustundlikult. 

2. Seente tunnused ja eluprotsessid  
Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede 
ja loomadega. Seente välisehituse mitmekesisus 
tavalisemate kott- ja kandseente näitel. Seente 
paljunemine eoste ja pungumise teel. Toitumine surnud ja 
elusatest organismidest, parasitism ja sümbioos. Eoste 
levimisviisid ja idanemiseks vajalikud tingimused. 
Käärimiseks vajalikud tingimused. Inimeste ja taimede 
nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine. 
Samblikud kui seente ja vetikate kooseluvorm. Samblike 
mitmekesisus, nende erinevad kasvuvormid ja 
kasvukohad. Samblike toitumise eripära, uute 
kasvukohtade esmaasustamine. Seente ja samblike osa 
looduses ning inimtegevuses. 
Põhimõisted: ainurakne, hulkrakne, käärimine, 
pungumine, sümbioos, mükoriisa. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Seente välistunnuste võrdlemine, kasutades 
näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. 
2. Seente ehituse uurimine mikroskoobiga. 
3. Uurimuslik töö hallitus- või pärmseente arengut 
mõjutavate tegurite leidmiseks. 
4. Praktiline töö või arvutimudeli kasutamine õhu 
saastatuse hindamiseks samblike leviku alusel. 

· võrdleb seeni taimede ja selgroogsete 
loomadega; 
· kirjeldab seente ehituslikku ja 
talitluslikku mitmekesisust ning toob selle 
kohta näiteid; 
· selgitab seente ja samblike 
paljunemise viise ning arenguks vajalikke 
tingimusi; 
· analüüsib parasiitluse ja sümbioosi 
osa looduses; 
· selgitab samblikke moodustavate 
seente ja vetikate vastasmõju; 
· põhjendab, miks samblikud saavad 
asustada kasvukohti, kus taimed ei kasva; 
· analüüsib seente ja samblike osa 
looduses ja inimtegevuses ning toob selle 
kohta näiteid; 
· väärtustab seeni ja samblikke 
eluslooduse oluliste osadena. 

3. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid  
Selgrootute loomade üldiseloomustus ja võrdlus 
selgroogsetega. Käsnade, ainuõõssete, usside, limuste, 
lülijalgsete ja okasnahksete peamised välistunnused, levik 
ning tähtsus looduses ja inimese elus. Lülijalgsete 
(koorikloomade, ämblikulaadsete ja putukate) 
välisehituse võrdlus. Tavalisemate putukarühmade ja 
limuste välistunnuste erinevused. Vabalt elavate ning 
parasiitse eluviisiga selgrootute loomade kohastumused 
hingamiseks ja toitumiseks. Selgrootute hingamine 
lõpuste, kopsude ja trahheedega. Selgrootute loomade 
erinevad toidu hankimise viisid ja organid. Usside, 

· võrdleb erinevate selgrootute loomade 
kohastumusi seoses elukeskkonnaga; 
· analüüsib erinevate selgrootute 
loomade osa looduses ja inimtegevuses 
ning toob selle kohta näiteid; 
· seostab liikumisorganite ehitust 
selgrootute loomade eri rühmadele 
iseloomulike liikumisviiside ja 
elupaigaga; 
· analüüsib selgrootute loomade 
rühmade esindajate erinevate meelte 
arengutaseme seost elupaiga ja 
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limuste ning lülijalgsete liit- ja lahksugulisus. 
Peremeesorganismi ja vaheperemehe vaheldumine usside 
arengus. Paljunemise ja arengu eripära otsese, 
täismoondelise ning vaegmoondelise arenguga loomadel. 
Põhimõisted: trahhee, lihtsilm, liitsilm, suised, kombits, 
tundel, liitsugulisus, täismoondega areng, vaegmoondega 
areng, vastne, parasitism, peremees, vaheperemees. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Selgrootute loomarühmade iseloomulike välistunnuste 
võrdlemine, kasutades näidisobjekte või veebipõhiseid 
õppematerjale. 
2. Lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine luubi 
või mikroskoobiga. 
3. Praktiline töö või arvutimudeli kasutamine keskkonna 
saastatuse hindamiseks selgrootute leviku alusel. 

toitumisviisiga; 
· analüüsib lahk- ja liitsugulisuse 
eeliseid selgrootute loomade erinevatel 
rühmadel; 
· hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise 
arengu eeliseid ning toob nende kohta 
näiteid; 
· selgitab parasiitse eluviisiga 
organismide arengu vältel 
peremeesorganismi, toiduobjekti ja/või 
elupaiga vahetamise tähtsust; 
· väärtustab selgroogseid loomi 
eluslooduse olulise osana. 

4. Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid  
Bakterite ja algloomade põhitunnuste võrdlus loomade 
ning taimedega. Vabalt elavate ja parasiitse eluviisiga 
mikroorganismide levik ning tähtsus. Bakterite aeroobne 
ja anaeroobne eluviis ning parasitism. Käärimiseks 
vajalikud tingimused. Bakterite paljunemine ja levik. 
Bakterhaigustesse nakatumine ja haiguste vältimine. 
Bakterite osa looduses ja inimtegevuses. 
Viiruste ehituslik ja talitluslik eripära. Viirustega 
nakatumine, peiteaeg, haigestumine ja tervenemine. 
Mikroorganismidega seotud elukutsed. 
Põhimõisted: bakter, algloom, viirus,  silmtäpp, 
pooldumine, aeroobne eluviis, anaeroobne eluviis. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Bakterite leviku hindamine bakterikultuuri 
kasvatamisega. 
2. Bakterite elutegevust mõjutavate tegurite uurimine 
arvutimudeliga. 

· võrdleb bakterite ja algloomade 
ehitust loomade ja taimedega ning 
viiruste ehituslikku eripära rakulise 
ehitusega; 
· selgitab bakterite ja algloomade 
levikut erinevates elupaikades, sh 
aeroobses ja anaeroobses keskkonnas; 
· analüüsib ning selgitab bakterite ja 
algloomade tähtsust looduses ning 
inimtegevuses; 
· selgitab toidu bakteriaalse riknemise 
eest kaitsmise viise; 
· hindab kiire paljunemise ja püsieoste 
moodustumise olulisust bakterite levikul; 
· teab, kuidas vältida inimese 
sagedasemaid bakter- ja viirushaigusi, 
ning väärtustab tervislikke eluviise; 
· selgitab mikroorganismidega seotud 
elukutseid; 
· väärtustab bakterite tähtsust looduses 
ja inimese elus. 

5. Ökoloogia ja keskkonnakaitse  
Organismide jaotamine liikidesse. Populatsioonide, 
ökosüsteemi ja biosfääri struktuur. Looduslik tasakaal. 
Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning 
nende mõju eri organismirühmadele. Biomassi 
juurdekasvu püramiidi moodustumine ning toiduahela 
lülide arvukuse leidmine. Inimmõju populatsioonidele ja 
ökosüsteemidele. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. 
Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Inimtegevus 
keskkonnaprobleemide lahendamisel. 
Põhimõisted: liik, populatsioon, levila, ökosüsteem, 

· selgitab populatsioonide, liikide, 
ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning 
toob selle kohta näiteid; 
· selgitab loodusliku tasakaalu 
kujunemist ökosüsteemides, hindab 
inimtegevuse positiivset ja negatiivset 
mõju populatsioonide ja ökosüsteemide 
muutumisele ning võimalusi lahendada 
keskkonnaprobleeme; 
· analüüsib diagrammidel ja tabelites 
esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju 
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kooslus, eluta looduse tegurid, eluslooduse tegurid, 
aineringe, konkurents, looduslik tasakaal, 
keskkonnakaitse, looduskaitse, bioloogiline 
mitmekesisus, biosfäär. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Praktiline uuring populatsioonide arvukuse sõltuvuse 
kohta ökoloogilistest teguritest. 
2. Arvutimudeliga seoste leidmine toiduahela lülide 
arvukuse ja biomassi juurdekasvu vahel. 
3. Biomassi püramiidi ülesannete lahendamine. 
4. Loodusliku tasakaalu muutumise seaduspärasuste 
uurimine arvutimudeliga. 

kohta organismide arvukusele; 
· hindab liigisisese ja liikidevahelise 
konkurentsi tähtsust loomade ning 
taimede näitel; 
· lahendab biomassi püramiidi 
ülesandeid; 
· lahendab bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsega seotud dilemma probleeme; 
· väärtustab bioloogilist mitmekesisust 
ning suhtub vastutustundlikult ja 
säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse 
ning elupaikadesse. 

 
3.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Inimese elundkonnad  
Inimese elundkondade põhiülesanded. Naha ehitus ja 
ülesanded infovahetuses väliskeskkonnaga.  
Põhimõisted: tugi- ja liikumiselundkond, 
seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, 
hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, 
nahk. 
 

· seostab inimese elundkondi nende 
põhiülesannetega; 
· selgitab naha ülesandeid; 
· analüüsib naha ehituse ja talitluse 
kooskõla kompimis-, kaitse-, 
termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni 
täites; 
· väärtustab naha tervishoiuga seotud 
tervislikku eluviisi. 

2. Luud ja lihased  
Luude ja lihaste osa inimese ning teiste selgroogsete 
loomade tugi- ja liikumiselundkonnas. Luude ehituslikud 
iseärasused. Luudevaheliste ühenduste tüübid ja tähtsus. 
Inimese luustiku võrdlus teiste selgroogsete loomadega. 
Lihaste ehituse ja talitluse kooskõla. Luu- ja lihaskoe 
mikroskoopiline ehitus ning selle seos talitlusega. 
Treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale. 
Luumurdude, lihasvenituste ja -rebendite olemus ning 
tekkpõhjused. 
Põhimõisted: toes, luu, lihas, liiges. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Loomsete kudede ehituse võrdlemine mikroskoobiga. 
2. Uurimuslik töö lihasväsimuse tekke ja treenituse 
seosest. 

· eristab joonisel või mudelil inimese 
skeleti peamisi luid ning lihaseid; 
· võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, 
roomaja ja kala luustikku; 
· seostab luude ja lihaste ehitust ning 
talitlust; 
· selgitab luudevaheliste ühenduste 
tüüpe ja toob nende kohta näiteid; 
· võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste 
ehitust ning talitlust; 
· selgitab luumurru ning lihase venituse 
ja rebendi olemust ning nende 
tekkepõhjusi; 
· analüüsib treeningu mõju tugi- ja 
liikumiselundkonnale; 
· peab oluliseks enda tervislikku 
treenimist. 

3. Vereringe  
Südame ning suure ja väikese vereringe osa inimese aine- 
ja energiavahetuses. Inimese ja teiste imetajate 
vereringeelundkonna erisused võrreldes teiste 
selgroogsete loomadega. Erinevate veresoonte ehituslik ja 
talitluslik seos. Vere koostisosade ülesanded. 

· analüüsib inimese 
vereringeelundkonna jooniseid ja skeeme 
ning selgitab nende alusel elundkonna 
talitlust; 
· seostab erinevate veresoonte ja vere 
koostisosade ehituslikku eripära nende 
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Vere osa organismi immuunsüsteemis. Immuunsuse 
kujunemine: lühi- ja pikaajaline immuunsus. 
Immuunsüsteemi ja vaktsineerimise osa bakter- ja 
viirushaiguste vältimisel. Immuunsüsteemi häired, 
allergia, AIDS. 
Treeningu mõju vereringeelundkonnale. Südamelihase 
ala- ja ülekoormuse tagajärjed. Veresoonte lupjumise ning 
kõrge ja madala vererõhu põhjused ja tagajärjed. 
Põhimõisted: süda, veresoon, arter, veen, kapillaar, 
arteriaalne veri, venoosne veri, vererõhk, 
elektrokardiogramm, hemoglobiin, punane vererakk, 
valge vererakk, vereliistak, vereplasma, hüübimine, lümf, 
lümfisõlm, antikeha, immuunsus, immuunsüsteem, HIV, 
AIDS. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Uurimuslik töö füüsilise koormuse mõjust pulsile või 
vererõhule. 

talitlusega; 
· selgitab viiruste põhjustatud muutusi 
raku elutegevuses ning immuunsüsteemi 
osa bakter-ja viirushaiguste tõkestamisel 
ning neist tervenemisel; 
· väärtustab tervislikke eluviise, mis 
väldivad HlViga nakatumist; 
· selgitab treeningu mõju 
vereringeelundkonnale; 
· seostab inimese sagedasemaid 
südame- ja veresoonkonnahaigusi nende 
tekkepõhjustega; 
· väärtustab südant, 
vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi 
tugevdavat ning säästvat eluviisi. 

4. Seedimine ja eritamine  
Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus. Organismi 
energiavajadust mõjutavad tegurid. Tervislik toitumine, 
üle- ja alakaalulisuse põhjused ning tagajärjed. Neerude 
üldine tööpõhimõte vere püsiva koostise tagamisel. 
Kopsude, naha ja soolestiku eritamisülesanne. 
Põhimõisted: ensüüm, vitamiin, sülg, maks, sapp, 
peensool, jämesool, neer, uriin. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Inimese energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine 
praktilise tööga või arvutimudeliga. 
2. Isikliku toitumisharjumuse analüüs. 

· koostab ja analüüsib seedeelundkonna 
ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab 
nende alusel toidu seedimist ja toitainete 
imendumist; 
· selgitab valkude, rasvade, 
süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete 
ja vee ülesandeid inimorganismis ning 
nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid 
probleeme; 
· hindab neerude, kopsude, naha ja 
soolestiku osa jääkainete eritamisel; 
· järgib tervisliku toitumise 
põhimõtteid. 

5. Hingamine  
Hingamiselundkonna ehituse ja talitluse seos. Sisse- ja 
väljahingatava õhu koostise võrdlus. Hapniku ülesanne 
rakkudes. Organismi hapnikuvajadust määravad tegurid 
ja hingamise regulatsioon. Treeningu mõju 
hingamiselundkonnale. Hingamiselundkonna levinumad 
haigused ning nende ärahoidmine. 
Põhimõisted: hingetoru, kopsutoru, kopsusomp, 
hingamiskeskus, rakuhingamine. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Praktilise töö või arvutimudeliga kopsumahu, 
hingamissügavuse ja -sageduse ning omastatava hapniku 
hulga seoste uurimine. 

· analüüsib hingamiselundkonna 
ehituse ja talitluse kooskõla; 
· koostab ning analüüsib jooniseid ja 
skeeme hingamiselundkonna ehitusest 
ning sisse- ja väljahingatava õhu 
koostisest ning selgitab nende alusel 
hingamise olemust; 
· analüüsib treeningu mõju 
hingamiselundkonnale; 
· selgitab hingamiselundite levinumate 
haiguste tekkepõhjusi ja haiguste 
vältimise võimalusi; 
· suhtub vastutustundlikult oma 
hingamiselundkonna tervisesse. 

6. Paljunemine ja areng  
Mehe ja naise suguelundkonna ehituse ning talitluse 
võrdlus. Muna- ja seemnerakkude küpsemine. 

· võrdleb naise ja mehe 
suguelundkonna ehitust ning talitlust; 
· võrdleb inimese muna- ja 
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Suguelundkonna tervishoid, suguhaiguste levik, 
haigestumise vältimise võimalused. Munaraku 
viljastumine, loote areng, raseduse kulg ja sünnitus. Pere 
planeerimine, abordiga kaasnevad riskid. Inimorganismi 
talitluslikud muutused sünnist surmani. 
Põhimõisted: emakas, munasari, seemnesari, munand, 
ovulatsioon, sperma, munajuha, loode, platsenta, 
nabanöör, sünnitamine, kliiniline surm, bioloogiline 
surm. 
 

seemnerakkude ehitust ning arengut; 
· selgitab sagedasemate suguhaiguste 
levimise viise ja neisse haigestumise 
vältimise võimalusi; 
· analüüsib munaraku viljastumist 
mõjutavaid tegureid; 
· lahendab pere planeerimisega seotud 
dilemmaprobleeme; 
· selgitab muutusi inimese loote 
arengus; 
· seostab inimorganismi anatoomilisi 
vanuselisi muutusi talitluslike 
muutustega; 
· hindab ennast ja teisi säästvat 
seksuaalelu. 

7. Talitluste regulatsioon  
Kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded. 
Närviraku ehitus ja raku osade ülesanded. Refleksikaare 
ehitus ja talitlus. Närvisüsteemi tervishoid. Peamiste 
sisenõrenäärmete toodetavate hormoonide ülesanded. 
Elundkondade koostöö inimese terviklikkuse tagamisel. 
Närvisüsteemi ja hormoonide osa elundkondade 
talitluste regulatsioonis. 
Põhimõisted: peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, retseptor, 
närviimpulss, dendriit, neuriit, refleks, sisenõrenäärmed, 
hormoon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Uurimuslik töö reaktsioonikiirust mõjutavate tegurite 
määramiseks ja õpilaste reaktsioonikiiruste võrdlemiseks. 
2. Refleksikaare töö uurimine arvutimudeliga. 

· selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi 
põhiülesandeid; 
· seostab närviraku ehitust selle 
talitlusega; 
· koostab ja analüüsib refleksikaare 
skeeme ning selgitab nende alusel selle 
talitlust; 
· seostab erinevaid sisenõrenäärmeid 
nende toodetavate hormoonidega; 
· kirjeldab hormoonide ülesandeid ja 
toob nende kohta näiteid; 
· selgitab närvisüsteemi ja hormoonide 
osa elundkondade talitluste 
regulatsioonis; 
· suhtub kriitiliselt närvisüsteemi 
kahjustavate ainete tarbimisse. 

8. Infovahetus väliskeskkonnaga  
Silma ehituse ja talitluse seos. Nägemishäirete vältimine 
ja korrigeerimine. Kõrvade ehituse seos kuulmis- ja 
tasakaalumeelega. Kuulmishäirete vältimine ja 
korrigeerimine. Haistmis- ja maitsmismeelega seotud 
organite ehituse ja talitluse seosed. 
Põhimõisted: pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kollatähn, 
kepike, kolvike, lühinägevus, kaugelenägevus, väliskõrv, 
keskkõrv, sisekõrv, kõrvalest, trummikile, kuulmeluud, 
kuulmetõri, tigu, poolringkanalid. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Uurimuslik töö meeleelundite tundlikkuse 
määramiseks. 
2. Nägemisaistingu tekke ja kuulmise uurimine 
arvutimudeliga. 

· analüüsib silma osade ja suuraju 
nägemiskeskuse koostööd 
nägemisaistingu tekkimisel ning 
tõlgendamisel; 
· selgitab kaug- ja lühinägelikkuse 
tekkepõhjusi ning nägemishäirete 
vältimise ja korrigeerimise viise; 
· seostab kõrva ehitust kuulmis- ja 
tasakaalumeelega; 
· võrdleb ning seostab haistmis- ja 
maitsmismeelega seotud organite ehitust 
ning talitlust; 
· väärtustab meeleelundeid säästvat 
eluviisi. 

9. Pärilikkus ja muutlikkus  · analüüsib pärilikkuse ja muutlikkuse 
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Pärilikkus ja muutlikkus organismide tunnuste 
kujunemisel. DNA, geenide ja kromosoomide osa 
pärilikkuses. Geenide pärandumine ja nende määratud 
tunnuste avaldumine. Lihtsamate geneetikaülesannete 
lahendamine. Päriliku muutlikkuse tähtsus. 
Mittepäriliku muutlikkuse tekkepõhjused ja tähtsus. 
Organismide pärilikkuse muutmise võimalused ning 
sellega kaasnevad teaduslikud ja eetilised küsimused. 
Pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste võrdlus 
ning haigestumise vältimine. Geenitehnoloogia 
tegevusvaldkond ja sellega seotud elukutsed. 
Põhimõisted: pärilik muutlikkus, mittepärilik 
muutlikkus, mutatsioon, kromosoom, DNA, geen, 
dominantsus, retsessiivsus, geenitehnoloogia. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Pärilikkuse seaduspärasuste avaldumise ja 
muutlikkuse tekkemehhanismide uurimine 
arvutimudeliga. 
2. Uurimuslik töö mittepäriliku muutlikkuse ulatusest 
vabalt valitud organismide tunnuste põhjal. 

osa inimese tunnuste näitel; 
· selgitab DNA, geenide ning 
kromosoomide seost ja osa pärilikkuses 
ning geenide pärandumist ja avaldumist; 
· lahendab dominantsete ja 
retsessiivsete geenialleelide avaldumisega 
seotud lihtsamaid geneetikaülesandeid; 
· hindab päriliku ja mittepäriliku 
muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel 
ning analüüsib diagrammidel ja tabelites 
esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse 
ulatusest; 
· hindab organismide geneetilise 
muutmise võimalusi, tuginedes 
teaduslikele ja teistele olulistele 
seisukohtadele; 
· analüüsib pärilike ja päriliku 
eelsoodumusega haiguste vältimise 
võimalusi; 
· kirjeldab geenitehnoloogia 
tegevusvaldkondi ning sellega seotud 
elukutseid; 
· suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja 
mittepärilikku mitmekesisusse. 

10. Evolutsioon  
Bioloogilise evolutsiooni olemus, põhisuunad ja tõendid. 
Loodusliku valiku kujunemine olelusvõitluse tagajärjel. 
Liikide teke ja muutumine. Kohastumise tähtsus 
organismide evolutsioonis. Evolutsiooni olulisemad 
etapid. Inimese evolutsiooni eripära. 
Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, olelusvõitlus, 
kohastumine, kohastumus, ristumisbarjäär, fossiil. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Evolutsioonitegurite uurimine arvutimudeliga. 
 

· selgitab bioloogilise evolutsiooni 
olemust ja toob selle kohta näiteid; 
· toob näiteid evolutsiooni tõendite 
kohta; 
· seostab olelusvõitlust loodusliku 
valikuga; 
· analüüsib liikide tekke ja muutumise 
üldist kulgu; 
· hindab suuremate evolutsiooniliste 
muutuste osa organismide 
mitmekesistumises ja levikus; 
· võrdleb inimese ja teiste selgroogsete 
evolutsiooni; 
· seostab evolutsiooniteooria seisukohti 
loodusteaduste arenguga. 
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4. GEOGRAAFIA 
4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest 
igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende 
ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 
3) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 
4) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; 
suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid; 
5) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb 
uurimistöid, vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 
6) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja 
mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab 
geograafiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades; 
8) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 
 
4.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
9. klassi lõpetaja: 
1) huvitub looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja 
sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus; 
2) on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest ning saab aru 
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 
3) suhtub  vastutustundlikult  elukeskkonda,  väärtustades  nii  kodukoha,  Eesti  kui  ka  teiste  maade  
loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid; 
4) kasutab geograafiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades; 
5) kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis 
sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja ühiskonnas toimuvate protsesside selgitamisel, 
nähtuste ja objektide kirjeldamisel ning probleemide lahendamisel; 
on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias omandatud teadmisi  
6) ja oskusi karjääri planeerides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 
 
4.3.1. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Kaardiõpetus  
Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. 
Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid, sh maailma ja 
Euroopa poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid, sh 
interaktiivsed kaardid. Mõõtkava, vahemaade mõõtmine 
looduses ja kaardil. Suundade määramine looduses ja 
kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised 
koordinaadid. Ajavööndid. 
Põhimõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline ja 
teemakaart, arvutikaart, interaktiivne kaart, satelliidifoto, 
aerofoto, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, suure- ja 

· leiab vajaliku kaardi teatmeteostest 
või internetist ning kasutab atlase 
kohanimede registrit; 
· määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja 
looduses kompassi järgi; 
· mõõdab vahemaid kaardil erinevalt 
esitatud mõõtkava kasutades ning 
looduses sammupaari abil; 
· määrab etteantud koha geograafilised 
koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi 
asukoha; 
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väikesemõõtkavaline kaart, kaardi üldistamine, poolus, 
paralleel, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan, 
geograafiline laius, geograafiline pikkus, geograafilised 
koordinaadid, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, 
vööndiaeg, kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Info leidmiseks interaktiivse kaardi kasutamine 
(vahemaade mõõtmine, aadressi järgi otsing, 
koordinaatide määramine, objektide leidmine ja 
tähistamine). 

· määrab ajavööndite kaardi abil 
kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 
· koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 
· kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, 
graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja 
tekste, et leida infot, kirjeldada protsesse 
ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid 
ning teha järeldusi. 

2. Geoloogia  
Maa siseehitus. Laamad ja laamade liikumine. 
Maavärinad. Vulkaaniline tegevus. Inimeste elu ja 
majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes 
piirkondades. Kivimid ja nende teke. 
Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja 
ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, magma, vulkaan, 
magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja 
kustunud vulkaan, kuumaveeallikas, geiser, maavärin, 
murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami, 
murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, 
tardkivim, paljand, kivistis ehk fossiil. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe, 
graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) iseloomustamine 
ning võrdlemine. 
2. Teabeallikate põhjal lühiülevaate või esitluse 
koostamine ühest geoloogilisest nähtusest (maavärinast 
või vulkaanist) või mõne piirkonna iseloomustamine 
geoloogilisest aspektist.  
 

· kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust 
ja toob näiteid selle uurimise 
võimalustest; 
· iseloomustab etteantud jooniste ja 
kaartide järgi laamade liikumist ning 
laamade servaaladel esinevaid 
geoloogilisi protsesse: vulkanismi, 
maavärinaid, pinnavormide ja kivimite 
teket ning muutumist; 
· teab maavärinate ja vulkaanipursete 
tekkepõhjusi, näitab kaardil nende 
peamisi esinemispiirkondi, toob näiteid 
tagajärgede kohta ning oskab võimaliku 
ohu puhul käituda; 
· toob näiteid inimeste elu ja 
majandustegevuse kohta seismilistes ning 
vulkaanilistes piirkondades; 
· selgitab kivimite murenemist, 
murendmaterjali ärakannet ja settimist 
ning sette- ja tardkivimite teket; 
· iseloomustab ja tunneb nii looduses 
kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, 
graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja 
kivisütt ning toob näiteid nende 
kasutamise kohta; 
· mõistab geoloogiliste uuringute 
vajalikkust ja omab ettekujutust 
geoloogide tööst. 

3. Pinnamood  
Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine 
kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. Inimese elu ja 
majandustegevus mägise pinnamoega aladel. 
Tasandikud. Inimese elu ja majandustegevus tasase 
pinnamoega aladel. Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe 
ja pinnavormide muutumine aja jooksul. 
Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon 
ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, suhteline kõrgus, 

· on omandanud ülevaate maailma 
mägisema ja tasasema reljeefiga 
piirkondadest, nimetab ning leiab kaardil 
mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud 
ja tasandikud (kiltmaad, lauskmaad, 
madalikud, alamikud); 
· kirjeldab suure mõõtkavaga kaardi 
järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
· iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi 
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profiiljoon, pinnavorm, mägi, mäeahelik, mäestik, 
mägismaa, tasandik, kiltmaa, madalik, alamik, 
mandrilava, mandrinõlv, ookeani keskmäestik, süvik, 
erosioon, uhtorg. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna 
pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse koostamine. 
 
 

järgi etteantud koha pinnamoodi ning 
pinnavorme; 
· kirjeldab joonise ja kaardi järgi 
maailmamere põhjareljeefi ning seostab 
ookeani keskaheliku ja süvikute 
paiknemise laamade liikumisega; 
· toob näiteid pinnavormide ja 
pinnamoe muutumisest erinevate tegurite 
(murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) 
toimel; 
· toob näiteid inimeste elu ja 
majandustegevuse kohta mägistel ja 
tasastel aladel, mägedes liikumisega 
kaasnevatest riskidest ning nende 
vältimise võimalustest. 

4. Rahvastik  
Riigid maailma kaardil. Erinevad rassid ja rahvad. 
Rahvastiku paiknemine ja tihedus. Maailma rahvaarv ja 
selle muutumine. Linnastumine. 
Põhimõisted: riik, poliitiline kaart, geograafiline asend, 
rahvastik, rass, rahvastiku tihedus, linnastumine, linn, 
linnastu. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi 
üldandmete ja sümboolika leidmine, geograafilise asendi 
ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine. 
 

· iseloomustab etteantud riigi 
geograafilist asendit; 
· nimetab ja näitab maailmakaardil 
suuremaid riike ning linnu; 
· toob näiteid rahvaste kultuurilise 
mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri 
rahvaste keelt ja traditsioone; 
· leiab kaardilt ja nimetab maailma 
tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad 
ning iseloomustab rahvastiku paiknemist 
etteantud riigis; 
· iseloomustab kaardi ja jooniste järgi 
maailma või mõne piirkonna rahvaarvu 
muutumist; 
· kirjeldab linnastumist, toob näiteid 
linnastumise põhjuste ja linnastumisega 
kaasnevate probleemide kohta. 

 
4.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Kliima  
Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. 
Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine 
Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja 
õhurõhu seos. Üldine õhuringlus. Ookeanide, merede ja 
pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Ilma ja kliima 
mõju inimtegevusele. 
Põhimõisted: ilm, kliima, ilmakaart, kliimakaart, 
kliimadiagramm, kuu ja aasta keskmine temperatuur, 
päikesekiirgus, õhumass, passaadid, mandriline ja 
mereline kliima, briisid, lumepiir, tuulepealne ja 
tuulealune nõlv, kliimavööde. 

· teab, mis näitajatega iseloomustatakse 
ilma ja kliimat; 
· leiab teavet Eesti ja muu maailma 
ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal 
praktilisi järeldusi oma tegevust ja riietust 
plaanides; 
· selgitab päikesekiirguse jaotumist 
Maal ning teab aastaaegade vaheldumise 
põhjusi; 
· kirjeldab joonise järgi üldist 
õhuringlust; 
· selgitab ookeanide, merede ja 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Internetist ilma andmete leidmine ja nende põhjal ilma 
kirjeldamine etteantud kohas. 
2. Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide 
järgi kahes etteantud kohas ning erinevuste selgitamine. 
 

pinnamoe mõju kliimale; 
· leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja 
vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 
kliimadiagrammi kokku vastava 
kliimavöötmega; 
· iseloomustab ja võrdleb temaatiliste 
kaartide ja kliimadiagrammide järgi 
etteantud kohtade kliimat ning selgitab 
erinevuste põhjusi; 
· toob näiteid ilma ja kliima mõjust 
inimtegevusele. 

2. Veestik  
Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri 
ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja jääolud 
maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed, 
vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele. Jõgede 
veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad. Veekogude 
kasutamine ja kaitse. 
Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin, 
sisemeri, ääremeri, vee soolsus, lang, voolukiirus, põrke- 
ja laugveer, soot, jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta, 
kõrgvesi, madalvesi, üleujutus, soolajärv. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide järgi 
vooluvee kulutava ja kuhjava tegevuse uurimine 
etteantud jõe erinevatel lõikudel. 
2. Teabeallikate järgi ülevaate koostamine etteantud mere 
kohta 

· seostab etteantud piirkonna 
veekogude arvukuse ja veetaseme 
muutused kliimaga; 
· iseloomustab ja võrdleb teabeallikate 
järgi meresid, sh Läänemerd, ning toob 
esile erinevuste põhjused; 
· iseloomustab ja võrdleb jooniste, 
fotode, sh satelliidifotode ja kaartide 
põhjal jõgesid ning vee kulutavat, 
edasikandvat ja kuhjavat tegevust 
erinevatel lõikudel; 
· põhjendab teabeallikate, sh 
kliimadiagrammide abil veetaseme 
muutumist jões; 
· iseloomustab teabeallikate põhjal järvi 
ja veehoidlad ning nende kasutamist; 
· iseloomustab veeringet, selgitab vee ja 
veekogude tähtsust looduses ja 
inimtegevusele ning toob näiteid vee 
kasutamise ja kaitse vajaduse kohta. 
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3.Loodusvööndid                                              
Looduskomponentide( kliima, muldade, taimkatte, 
loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastikused seosed. 
Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. 
Jäävöönd.Tundra.Parasvöötme okas- ja lehtmets. 
Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. 
Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. 
Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja 
keskkonnaprobleemiderinevates loodusvööndides ning 
mäestikes.               Põhimöisted: loodusvöönd, põhja- ja 
lõunapolaarjoon, polaaröö ja päev, igikelts, taiga, preeria, 
oaas, kõrbestumine, leet-, must- ja punamuld, erosioon, 
bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas, 
kõrgusvööndilisus, kõrgmäestik, metsapiir, mandri-ja 
mägilistik, Arktika, Antarktika.    
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:      teabeallikate  
põhjal etteantud piirkonna iseloomustuse koostamine, 
kus on analüüsitud looduskomponentide vastastikuseid 
seoseid ning inimtegevust ja keskkonnaprobleeme;        
ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine. 

· tuuneb joonistel ja piltidel ära 
loodusvööndid ning iseloomustab kaardi 
järgi nende paiknemist;     
· kirjrldab loodusvööndite kliimat, 
veestiku, mullatekke tingimusi, tüüpilisi 
taime ja loomi ning analüüsib 
nendevahelisi seoseid;       
· tunneb ära loodusvööndite tüüpilised 
kliimadiagrammid ning joonistel ja 
piltidel maastiku, taimed, loomad ja 
mullad;   
· teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi 
ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri 
mäestikes;  
· selgitab liustike tekkepõhjusi ning 
kirjeldab nende paiknemist ja tähtsust;  
· toob näiteid looduse ja inimtegevuse 
vastastikmõju kohta erinevates 
loodusvööndites ja mäistikes;       
· kirjeldab ja võirdleb teabeallikate 
põhjal etteantud piirkondi: geograafilist 
asendit, pinnamoodi,kliimat, veestikku, 
taimestikku, maakasutust, loodusvarasid, 
rahvastikku, asustust, teedevõrku ja 
majandust ning analüüsib nendevahelisi 
seoseid.                               

 
4.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood 
ning geoloogia  
Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa 
pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega. Eesti 
pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad. 
Mandrijää tegevus Euroopa, sh Eesti pinnamoe 
kujunemises. 
Põhimõisted: loodusgeograafiline ja 
majandusgeograafiline asend, Eesti põhikaart, maastik, 
kõrg-ja madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja 
vana mäestik, platvorm, kilp, geokronoloogiline skaala, 
kõrgustik, madalik, lavamaa, aluspõhi, pinnakate, 
mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, 
moreentasandik. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Eesti ja mõne teise Euroopa riigi geograafilise asendi 
võrdlemine. 
2.Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine 

· iseloomustab etteantud Euroopa riigi, 
sh Eesti geograafilist asendit; 
· iseloomustab ja võrdleb kaardi järgi 
etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme 
ja pinnamoodi; 
· seostab Euroopa suuremaid 
pinnavorme geoloogilise ehitusega; 
· kirjeldab jooniste, temaatiliste kaartide 
ning geokronoloogilise skaala järgi Eesti 
geoloogilist ehitust; 
· iseloomustab kaardi järgi maavarade 
paiknemist Euroopas, sh Eestis; 
· iseloomustab mandrijää tegevust 
pinnamoe kujundajana Euroopas, sh 
Eestis; 
· nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti 
kaardil mäestikud, kõrgustikud, 
kõrgemad tipud, tasandikud: lauskmaad, 
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kodumaakonna pinnamoest ja maavaradest ning 
seostamine geoloogilise ehitusega 

lavamaad, madalikud, alamikud. 
 

2. Euroopa ja Eesti kliima  
Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid. 
Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima. 
Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste võimalikud 
tagajärjed Euroopas. 
Põhimõisted: samatemperatuurijoon ehk isoterm, 
õhurõhk, hoovus, läänetuuled, kõrg- ja madalrõhuala, soe 
ja külm front, tsüklon, antitsüklon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Interneti andmete järgi ilma võrdlemine etteantud 
kohtades ning erinevuste põhjendamine. 
 

· kirjeldab Euroopa, sh Eesti kliima 
regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat 
kujundavate tegurite mõju etteantud koha 
kliimale; 
· iseloomustab ilmakaardi järgi 
etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või 
madalrõhuala, soe ja külm front, 
sademed, tuuled); 
· mõistab kliimamuutuste uurimise 
olulisust ja toob näiteid tänapäevaste 
uurimisvõimaluste kohta; 
· toob näiteid kliimamuutuste 
võimalike tagajärgede kohta. 

3. Euroopa ja Eesti veestik   
Läänemere eripära ja selle põhjused. Läänemeri kui 
piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja 
keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. 
Põhjavee kujunemine ja liikumine. Põhjaveega seotud 
probleemid Eestis. Sood Euroopas, sh Eestis. 
Põhimõisted: valgla, veelahe, riimvesi, pankrannik, 
laidrannik, skäärrannik, luide, maasäär, rannavall, 
põhjavesi, veega küllastunud ja küllastamata kihid, 
põhjavee tase, vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid 
ja setted. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
Kodukoha joogivee, selle omaduste ja kasutamise 
uurimine 

· iseloomustab Läänemere eripära ja 
keskkonnaprobleeme ning toob näiteid 
nende lahendamise võimaluste kohta; 
· kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi 
Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja 
skäärrannikut; 
· selgitab põhjavee kujunemist ja 
liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas 
ning põhjaveega seotud probleeme Eestis; 
· teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, 
ning selgitab soode ökoloogilist ja 
majanduslikku tähtsust; 
· kirjeldab Euroopa, sh Eesti rannajoont 
ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa 
ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, 
saari, poolsaari, järvi, jõgesid. 

4. Euroopa ja Eesti rahvastik  
Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine. 
Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe erinevused 
Euroopa riikides. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis 
ja rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid. 
Ränded ja nende põhjused. Eesti rahvuslik koosseis ja 
selle kujunemine. Rahvuslik mitmekesisus Euroopas. 
Põhimõisted: rahvaloendus, rahvastikuregister, 
sündimus, suremus, loomulik iive, rahvastiku-püramiid, 
rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon, 
sisseränne, väljaränne, vabatahtlik ränne, sundränne, 
pagulased, rahvuslik koosseis. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Teabeallikate järgi oma maakonna või koduasula 
rahvastiku analüüsimine. 
2. Rahvastikupüramiidi põhjal rahvastiku soolis-

· Otsib teabeallikaist infot riikide 
rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku 
uurimise ja selle olulisuse kohta; 
· analüüsib teabeallikate järgi Euroopa 
või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, 
selle muutumist; 
· iseloomustab ja analüüsib 
teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi 
etteantud riigi, sh Eesti rahvastikku ja 
selle muutumist; 
· toob näiteid rahvastiku vananemisega 
kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh 
Eestis, ning nende lahendamise 
võimaluste kohta; 
· selgitab rännete põhjusi, toob 
konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt 
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vanuselise koosseisu analüüsimine etteantud Euroopa 
riigis. 

Euroopast; 
· iseloomustab Eesti rahvuslikku 
koosseisu ning toob näiteid Euroopa 
kultuurilise mitmekesisuse kohta. 

5.Euroopa ja Eesti asutus. 
Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulud. 
Linnastumise põhjused ja linnastumine Euroopas. 
Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulud. 
Linnastumisega kaasnevad majandus-, sotsial- ja 
keskkonnaprobleemid. 
Põnimõised: linnastumine, linnastu, valginnastumine. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: lühiuurimuse 
koostamine koduasulast. 
 

· analüüsid kaardi järgi rahvastiku 
paiknemist Euroopas,sh Eesti;  .analüüsid 
linnade tekke, asukoha ja vahelisi seosed 
Euroopa, sn näitel;      
· nimetab linnastumise põhjusi, toob 
linnastumisega kaasnevate probleemide 
kohta Euroopas, sh Eestis, ja kirjeldab 
nende lahendamise võimalusi;             . 
· võrdleb linna ja maa-asulaid ning 
analüüsid linna-ja maaelu erinevusi;   
· nimetab ning näitab kaardil Euroopa 
riike ja pealinnu Eesti suuremad linnu.                   

6. Euroopa ja Eesti majandus             
Majandusressursid.Majanduse struktuur, uued ja vanad 
tööstusharud. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja 
puudused. Euroopa energiamajandus ja 
energiaprobleemid. Eesti energiamajandus. Põlevkivi 
kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Euoroopa peamised 
majanduspiirkonnad.          
Põhimõisted: majanduskaardid, majandusressursid, 
taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital, tööjõud, 
tööjõu kvaliteet, esmasektor, tööstus, teenindus, 
energiamajandus, energiaallikad: soojus-, tuuma-, hüdro-, 
tuule- ja päikeseenergia.   
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: kahe Euroopa riigi 
energiaallikate kasutamise analüüsimineelektrienergia 
tootmisel. 

· analüüsib loodusressursside, tööjõu, 
kapitali ja turgude mõju Eesti 
majandusele ning toob näiteid majanduse 
spetsialiseerumise kohta;  
·  rühmidab majandustegevused 
esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel;                                                
· selgitab energiamajanduse tähtsust, 
toob näiteid energiaallikate ja 
energiatootmise mõju kohta keskkonnale;                
· analüüsib soojus-, tuuma- ja 
hüdroelektrijaama või tuulepargi 
kasutamise eeliseid ning puudusi 
elektrienegiat tootes;                       .  
· analüüsib teabeallikate järgi Eesti 
energiamajanduust; iseloomustab 
põlevkivi kasutamistenergiat tootes;      .  
· toob näiteid  Euroopa, sh Eesti 
energiaprobleemide kohta;                      
· teab energia säästmise võimalusi ning 
väärtustav säästliku energia tarbimist,    
toob näiteid Euroopa peamiste 
majanduspiirkondade kohta 

7. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning 
toiduainetööstus.                        
Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. 
Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus 
Euroopas. Eesti põllumajandus ja toiduainetööstus. 
Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid.                           
Põhimõised: taimekasvatus ja loomakasvatus, 
maakasutus, haritav maa, looduslik rohumaa, 
taimekasvuperiood, looma- ja taimekasvatustalud, 

· Toob näiteid taime- ja 
loomakasvatusharude kohta;           
· iseloomustab põllumajanduse 
arengueeldusi Eestis ja põhjendab 
spetsialiseerumist;                            
· kirjeldab mulda kui ressurssi;                
toob näiteid eri tüüpi põllumajandusette 
võtete kohta Euroopas, sh Eestis;        
· toob näiteid kodumaise toidukauba ja 
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istandused.   
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: toidukaupade 
päritolu uurimine ning kodu- ja välismaise kauba 
osatähtsuse hindamine tootegrupiti. 

väärtustab Eesti tooteid;                      
· toob näiteid põllumajandusega seotud 
keskkonnaprobleemide ja lahendamise 
võimaluse kohta. 

8. Euroopa ja Eesti teenindus. -9. Klass.          Teenindus 
ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev 
majandusharu. Turismi liigid. Euroopa peamised 
turismiressursid. Turismiga kaasnevad 
keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus. 
Transpordi liigid, nende eelised ja puudused sõitjate ning 
erinevate kaupade veol. Euroopa peamised 
transpordikoridorid. Eesti transport.  

· toob näiteid erinevate teenuste kohta;   
· iseloomustab ja analüüsib 
teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi, 
sh Eesti turismi arengueeldusi ja 
turismimajandust;                                    
· toob näiteid turismi positiivsete ja 
negatiivsete mõjude kohta riigi või 
piirkonna majandus- ja sotsiaalelule ning 
looduskeskkonnale;                       
· analüüsib transpordiliikide eeliseid ja 
puudusi reisijate ning erinevate kaupade 
veol;                                                       
· toob näiteid Euroopa peamiste 
transpordikoridoride kohta;                     
· iseloomustab ning analüüsib 
teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa 
Eesti- sisestes sõitjate- ja kaubavedudes; 
· toob näiteid transpordigabseotud 
keskkonnaprobleemide ja nende 
lahendamise võimaluste kohta ning 
väärtustab keskkonnasäästlikku 
transpordi kasutamist.  
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5. FÜÜSIKA 
5.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ja 
ühiskonna arengus; 
2) on omandanud argielus toimimiseks ja elukestvaks õppimiseks vajalikke füüsikateadmisi ning 
protsessioskusi; 
3) oskab probleeme lahendades rakendada loodusteaduslikku meetodit; 
4) on omandanud ülevaate füüsika keelest ja oskab seda lihtsamatel juhtudel kasutada; 
5) arendab loodusteadusliku teksti lugemise ja mõistmise oskust, õpib teatmeteostest ning internetist 
leidma füüsikaalast teavet; 
6) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse ja 
ühiskonda; 
7) on omandanud ülevaate füüsika seosest tehnika ja tehnoloogiaga ning vastavatest elukutsetest; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 
 
5.2. Füüsika õppe- ja kasvatuseesmärgid III  kooliastmes 
Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) kasutab füüsikamõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtusi 
kirjeldades, selgitades ning prognoosides; 
2) lahendab situatsioon-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid, mille lahenduse üksikosa sisaldab kuni kaks 
valemiga esitatud seost, ning hindab saadud tulemuse tõepärasust; 
3) teisendab mõõtühikuid, kasutades eesliiteid mega-, kilo-, detsi-, senti-, milli-, mikro- ja nano-; 
4) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimuse või -küsimusi, kavandab ja 
korraldab eksperimendi, töötleb katseandmeid (tabel, aritmeetiline keskmine, mõõtemääramatuse 
hindamine, graafik) ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta; 
5) leiab   füüsikaalast   infot   käsiraamatutest   ja   tabelitest   ning   kasutab   leitud   teavet   ülesandeid  
lahendades; 
6) visandab füüsikaliste objektide, nähtuste ja rakenduste jooniseid; 
7) lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid; 
8) tunneb ära füüsikateemasid, -probleeme ja -küsimusi erinevates 
olukordades (loodusteaduslikud tekstid, isiklikud kogemused) ning pakub neile võimalikke selgitusi; 
9) väärtustab  ühiskonna  jätkusuutlikku  arengut  ning  suhtub  vastutustundlikult  loodusesse  ja 
ühiskonnasse. 
 
5.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
1. Valgusõpetus  

Õppesisu Õpitulemused 
Valgus ja valguse sirgjooneline levimine 
Valgusallikas. Valgus kui liitvalgus. Päike. Täht. 
Valgus kui energia. Valguse spektraalne koostis. 
Valguse sirgjooneline levimine. 
Lõiming:Keemia – reaktsioonide toimumise 
tingimused: fotosüntees. 

1. selgitab Päikese kui valgusallika tähtsaid 
tunnuseid; 
2. selgitab mõistete valgusallikas, valgusallikate 
liigid ja liitvalgus olulisi tunnuseid; 
3. teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas 
levib valgus sirgjooneliselt, tähendust. 

Valguse peegeldumine 
Peegeldumisseadus. Tasapeegel, eseme ja kujutise 

1. teab peegeldumise ja valguse neeldumise 
tähtsaid tunnuseid, kirjeldab seost teiste 
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sümmeetrilisus. Mattpind. Valguse peegeldumise 
nähtus looduses ja tehnikas. Kuu faaside teke. 
Kumer- ja nõguspeegel. 
Lõiming: Geograafia – kliima: päikesekiirgus ja 
pinnamoe mõju kliimale 
 

nähtustega ning kasutab neid praktikas; 
2. nimetab mõistete langemisnurk, 
peegeldumisnurk ja mattpind olulisi tunnuseid; 
3. selgitab peegeldumisseadust (s.o valguse 
peegeldumisel on peegeldumisnurk võrdne 
langemisnurgaga) ja selle tähendust, 
kirjeldab seose õigsust kinnitavat katset ning 
kasutab seost praktikas; 
4. toob näiteid tasapeegli, kumer- ja 
nõguspeegli kasutamise kohta. 

Valguse murdumine 
Õppesisu 
Valguse murdumine. Prisma. Kumerlääts. 
Nõguslääts. Läätse fookuskaugus. Läätse optiline 
tugevus. Silm. Luup. Kaug- ja lühinägelikkus. 
Fotoaparaat. Valguse murdumise nähtus 
looduses ja tehnikas. Kehade värvus. Valguse 
neeldumine, valgusfilter. 
Põhimõisted: täht, täis- ja poolvari, langemis-, 
murdumis- ning peegeldumisnurk, mattpind, 
fookus, lääts, fookuskaugus, optiline tugevus, 
tõeline kujutis, näiv kujutis, prillid. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) läätsede ja kujutiste uurimine; 
2) läätsede optilise tugevuse määramine; 
3) täis- ja poolvarju uurimine; 
4) valguskiire murdumist kinnitavate 
nähtuste uurimine; 
5) värvuste ja värvilise valguse uurimine 
valgusfiltritega. 
Lõiming:Matemaatika – pöördvõrdeline sõltuvus. 
Bioloogia - silma ehituse ja talituse seos, 
nägemishäirete ennetamine ja korrigeerimine 

1. kirjeldab valguse murdumise tähtsaid 
tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega 
ning kasutab neid probleeme lahendades; 
2. kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, 
tõeline kujutis ja näiv kujutis olulisi tunnuseid; 
3. selgitab  fookuskauguse  ja  läätse  optilise  
tugevuse  tähendust  ning  mõõtmise  viisi,  
teab kasutatavat mõõtühikut; 
4. selgitab valguse murdumise 
seaduspärasust, s.o valguse üleminekul ühest 
keskkonnast teise murdub  valguskiir  
sõltuvalt  valguse  kiirusest  ainetes  kas  
pinna  ristsirge  poole  või  pinna 
5. kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide 
ja valgusfiltrite otstarvet ning toob nende 
kasutamise näiteid; 
6. teeb eksperimendi, mõõtes kumerläätse 
fookuskaugust või tekitades kumerläätsega 
esemest suurendatud või vähendatud 
kujutise, oskab kirjeldada tekkinud kujutist, 
konstrueerida katseseadme joonist, millele 
kannab eseme, läätse ja ekraani 
omavahelised kaugused, ning töödelda 
katseandmeid. 

 
2. Mehaanika  

Õppesisu Õpitulemused 
Liikumine ja jõud 
Mass kui keha inertsuse mõõt. Aine tihedus. 
Kehade vastastikmõju. Jõud kui keha kiireneva või 
aeglustuva liikumise põhjustaja. Kehale mõjuva jõu 
rakenduspunkt. Jõudude tasakaal ja keha 
liikumine. Liikumine ja jõud looduses ning 
tehnikas. 
Lõiming: Geograafia – kaardiõpetus: vahemaade 
mõõtmine looduses ja kaardil. Matemaatika –
lihtsamad graafikud, võrdelise sõltuvuse graafik, 

1. kirjeldab nähtuse liikumine olulisi 
tunnuseid ja seost teiste nähtustega; 
2. selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, 
tiheduse, kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu 
tähendust ning mõõtmisviise, teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 
3. teab seose l = vt tähendust ja kasutab seost 
probleemide lahendamisel; 
4. kasutab liikumisgraafikuid liikumise 
kirjeldamiseks; 
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pikkuste kaudne mõõtmine, aritmeetiline 
keskmine. Keemia – ainete füüsikalised omadused, 
aine tihedus, lahuste tihedus. 

5. teab, et seose vastastikmõju tõttu 
muutuvad kehade kiirused seda vähem, mida 
suurem on keha mass; 

6. teab seose 
V
m

=r tähendust ning kasutab 

seost probleemide lahendamisel; 
7. selgitab mõõteriistade mõõtejoonlaud, nihik, 
mõõtesilinder ja kaalud otstarvet ja kasutamise 
reegleid ning kasutab mõõteriistu praktikas; 
8. viib läbi eksperimendi, mõõtes proovikeha 
massi ja ruumala, töötleb katseandmeid, teeb 
katseandmete põhjal vajalikud arvutused ning 
teeb järelduse tabeliandmete põhjal 
proovikeha materjali kohta; 
9. teab, et kui kehale mõjuvad jõud on 
võrdsed, siis keha on paigal või liigub ühtlaselt 
sirgjooneliselt; 
10. teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel 
liikumisel. 

Kehade vastastikmõju 
Gravitatsioon. Päikesesüsteem. Raskusjõud. 
Hõõrdumine, hõõrdejõud. Kehade elastsus ja 
plastsus. Deformeerimine, elastsusjõud. 
Dünamomeetri tööpõhimõte. Vastastikmõju 
esinemine looduses ja selle rakendamine tehnikas. 
 

1. kirjeldab nähtuste vastastikmõju, 
gravitatsioon, hõõrdumine, deformatsioon olulisi 
tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ning 
kasutab neid nähtusi probleemide 
lahendamisel; 
2. selgitab Päikesesüsteemi ehitust; 
3. nimetab mõistete raskusjõud, hõõrdejõud, 
elastsusjõud olulisi tunnuseid; 
4. teab seose F = m g tähendust ning kasutab 
seost probleemide lahendamisel; 
5. selgitab dünamomeetri otstarvet ja 
kasutamise reegleid ning kasutab 
dünamomeetrit jõudude mõõtmisel; 
6. viib läbi eksperimendi, mõõtes 
dünamomeetriga proovikehade raskusjõudu ja 
hõõrdejõudu kehade liikumisel, töötleb 
katseandmeid ning teeb järeldusi 
uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi 
kehtivuse kohta; 
7. toob näiteid jõududest looduses ja tehnikas 
ning loetleb nende rakendusi. 

Rõhumisjõud looduses ja tehnikas 
Rõhk. Pascali seadus. Manomeeter. Maa atmosfäär. 
Õhurõhk. Baromeeter. Rõhk vedelikes erinevatel 
sügavustel. Üleslükkejõud. Keha ujumine, ujumise 
ja uppumise tingimus. Areomeeter. Rõhk looduses 
ja selle rakendamine tehnikas. 
Lõiming: Geograafia – kliima: õhurõhk. Bioloogia – 

1. nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid 
ja seoseid teiste nähtustega ning selgitab seost 
teiste nähtustega ja kasutamist praktikas; 
2. selgitab rõhu tähendust, nimetab 
mõõtühikuid ja kirjeldab mõõtmise viisi; 
3. kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud; 
4. sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja 
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vereringe: vererõhk. gaasides antakse edasi igas suunas ühteviisi 
(Pascali seadus) ning et ujumisel ja heljumisel 
on üleslükkejõud võrdne kehale mõjuva 
raskusjõuga; 

5. selgitab seoste 
S
Fp = ; p = ρ g h; Fü = ρ Vg 

tähendust ja kasutab neid probleemide 
lahendamisel; 
6. selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid; 
7. viib läbi eksperimendi, mõõtes erinevate 
katsetingimuste korral kehale mõjuva 
üleslükkejõu. 

Mehaaniline töö ja energia 
Töö. Võimsus. Energia, kineetiline ja potentsiaalne 
energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. 
Lihtmehhanism, kasutegur. Lihtmehhanismid 
looduses ja nende rakendamine tehnikas. 
Lõiming: Geograafia – tööstus ja energiamajandus: 
energia liigid. Matemaatika - %-arvutus. 
 

1. selgitab mehaanilise töö, mehaanilise 
energia ja võimsuse tähendust ning 
määramisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 
2. selgitab mõisteid potentsiaalne energia, 
kineetiline energia ja kasutegur; 
3. selgitab seoseid, et: 
a. keha saab tööd teha ainult siis, kui ta omab 
energiat; 
b. sooritatud töö on võrdne energia 
muutusega; 
c. keha või kehade süsteemi mehaaniline 
energia ei teki ega kao, energia võib vaid 
muunduda ühest liigist teise (mehaanilise 
energia jäävuse seadus); 
d. kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust 
tööst; 
e. ükski lihtmehhanism ei anna võitu töös 
(energia jäävuse seadus lihtmehhanismide 
korral); 

4. selgitab seoste A= F s ja
t
AN =  tähendusi 

ning kasutab neid probleemide lahendamisel; 
5. selgitab lihtmehhanismide kang, kaldpind, 
pöör, hammasülekanne otstarvet, kasutamise 
viise ning ohutusnõudeid. 

Võnkumine ja laine 
Võnkumine. Võnkumise amplituud, periood, 
sagedus. Lained. Heli, heli kiirus, võnkesageduse ja 
heli kõrguse seos. Heli valjus. Elusorganismide 
hääleaparaat. Kõrv ja kuulmine. Müra ja 
mürakaitse. Võnkumiste avaldumine looduses ja 
rakendamine tehnikas. 
Põhimõisted: tihedus, kiirus, mass, jõud, 
gravitatsioon, raskusjõud, hõõrdejõud, 

1. kirjeldab nähtuste võnkumine, heli ja laine 
olulisi tunnuseid ja seost teiste nähtustega; 
2. selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse 
tähendust ning mõõtmisviisi, teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 
3. nimetab mõistete võnkeamplituud, heli 
valjus, heli kõrgus, heli kiirus olulisi tunnuseid; 
4. viib läbi eksperimendi, mõõtes niitpendli 
(vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli 
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elastsusjõud, rõhk, üleslükkejõud, mehaaniline töö, 
võimsus, potentsiaalne energia, kineetiline energia, 
kasutegur, võnkeamplituud, võnkesagedus, 
võnkeperiood, heli kõrgus. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Keha ainelise koostise uurimine (tuntud ainete 
tiheduse määramine). 
2. Raskusjõu ja hõõrdejõu seose uurimine 
dünamomeetriga. 
3. Üleslükkejõu uurimine. 
4. Pendli võnkumise uurimine. 
Lõiming: Geograafia – maavärin, seismilised 
lained. Bioloogia - kuulmine, kõrvaehitus. 

pikkusest, proovikeha massist ja 
võnkeamplituudist, töötleb katseandmeid ning 
teeb järeldusi uurimusküsimuses sisalduva 
hüpoteesi kohta. 
 

 
5.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 
1. Elektriõpetus  

Õppesisu Õpitulemused 
Elektriline vastastikmõju 
Kehade elektriseerimine. Elektrilaeng. 
Elementaarlaeng. Elektriväli. Juht. Isolaator. 
Laetud kehadega seotud nähtused looduses ja 
tehnikas. 
Lõiming: Keemia – aatomi koostisosad. 

1. kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja 
elektriline vastastikmõju tähtsaid tunnuseid 
ning selgitab seost teiste nähtustega; 
2. loetleb  mõistete  elektriseeritud  keha,  
elektrilaeng,  elementaarlaeng,  keha  elektrilaeng  
ja selgitab seoseid, et samanimeliste 
elektrilaengutega kehad tõukuvad, 
erinimeliste elektrilaengutega kehad 
tõmbuvad, ning seoste õigsust kinnitavat 
katset; 
3. korraldab eksperimendi, et uurida 
kehade elektriseerumist ja nendevahelist 
mõju, ning teeb järeldusi elektrilise 
vastastikmõju suuruse kohta. 

Elektrivool 
Vabad laengukandjad. Elektrivool metallis ja ioone 
sisaldavas lahuses. Elektrivoolu toimed. 
Voolutugevus, ampermeeter. Elektrivool looduses 
ja tehnikas. 
Lõiming: Bioloogia – talituse regulatsioon: närv, 
närviimpulss. Keemia – metallide 
elektronstruktuur, ioonid, metallide elektrijuhtivus, 
metalliline side. 
 
 

1. loetleb mõistete elektrivool, vabad 
laengukandjad, elektrijuht ja isolaator olulisi 
tunnuseid; 
2. nimetab nähtuste elektrivool metallis ja 
elektrivool ioone sisaldavas lahuses olulisi 
tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega ja 
kasutamist praktikas; 
3. selgitab mõiste voolutugevus tähendust, 
nimetab voolutugevuse mõõtühiku ning 
selgitab ampermeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid; 
4. selgitab seoseid, et juht soojeneb 
elektrivoolu toimel, elektrivooluga juht 
avaldab magnetilist mõju, elektrivool avaldab 
keemilist toimet ning selgitab seost teiste 
nähtustega ja kasutamist praktikas. 
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Vooluring 
Vooluallikas. Vooluringi osad. Pinge, voltmeeter. 
Ohmi seadus. Elektritakistus. Eritakistus. Juhi 
takistuse sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. 
Takisti. Juhtide jada- ja rööpühendus. Jada- ja 
rööpühenduse kasutamise näited. 
Lõiming: Keemia - redoksreaktsioonid 
 

1. selgitab füüsikaliste suuruste pinge, 
elektritakistus ja eritakistus tähendust ning 
mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid; 
2. selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid; 
3. selgitab seoseid, et: 
a. voolutugevus on võrdeline pingega (Ohmi 

seadus) 
R
UI = ; 

b. jadamisi ühendatud juhtides on 
voolutugevus ühesuurune I = I1= I2 = ... ja ahela 
kogupinge on üksikjuhtide otstel olevate 
pingete summa U = U1 + U2; 
c. rööbiti ühendatud juhtide otstel on pinge 
ühesuurune U = U1 = U2 = ... ja ahela kogu 
voolutugevus on üksikjuhte läbivate 
voolutugevuste summa I = I1 + I2; 

d. juhi takistus 
S
lR r= ; 

4. kasutab eelnevaid seoseid probleemide 
lahendamisel; 
5. selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid; 
6. selgitab takisti kasutamise otstarvet ja 
ohutusnõudeid ning toob näiteid takistite 
kasutamise kohta; 
7. selgitab elektritarviti kasutamise otstarvet 
ja ohutusnõudeid ning toob näiteid 
elektritarvitite kasutamise kohta; 
8. leiab jada- ja rööpühenduse korral 
vooluringi osal pinge, voolutugevuse ja 
takistuse; 
9. korraldab eksperimendi, mõõtes otseselt 
voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, 
töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi 
voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta. 

Elektrivoolu töö ja võimsus 
Elektrivoolu töö. Elektrivoolu võimsus. 
Elektrisoojendusriist. Elektriohutus. Lühis. Kaitse. 
Kaitsemaandus. 
Lõiming: Geograafia - tööstus ja energiamajandus: 
energia säästlik tarbimine. 
 

1. selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu 
võimsuse tähendust ning mõõtmisviisi, teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 
2. loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, 
kaitse ja kaitsemaandus olulisi tunnuseid; 
3. selgitab valemiteA = I U t, N = IU jaA = N · 
ttähendust, seost vastavate nähtustega ja 
kasutab seoseid probleemide lahendamisel; 
4. kirjeldab elektriliste soojendusseadmete 
otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise 
näiteid ja ohutusnõudeid; 
5. leiab kasutatavate elektritarvitite 
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koguvõimsuse ning hindab selle vastavust 
kaitsme väärtusega. 

Magnetnähtused 
Püsimagnet. Magnetnõel. Magnetväli. 
Elektromagnet. Elektrimootor ja elektrigeneraator 
kui energiamuundurid. Magnetnähtused looduses 
ja tehnikas. 
Põhimõisted: elektriseeritud keha, elektrilaeng, 
elementaarlaeng, elektriväli, elektrivool, vabad 
laengukandjad, elektrijuht, isolaator, 
elektritakistus, vooluallikas, vooluring, juhtide 
jada- ja rööpühendus, voolutugevus, pinge, lüliti, 
elektrienergia tarviti, elektrivoolu töö, elektrivoolu 
võimsus, lühis, kaitse, kaitsemaandus, magnetväli. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Kehade elektriseerimise nähtuse uurimine. 
2. Juhtide jada- ja rööpühenduse uurimine. 
3. Voolutugevuse ja pinge mõõtmine ning takistuse 
arvutamine. 
4. Elektromagneti valmistamine ja uurimine. 
Lõiming: Keemia - metallide magnetilised 
omadused 

1. loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid; 
2. selgitab nähtusi Maa magnetväli, 
magnetpoolused; 
3. teab seoseid, et magnetite erinimelised 
poolused tõmbuvad, magnetite samanimelised 
poolused tõukuvad, et magnetvälja tekitavad 
liikuvad elektriliselt laetud osakesed , ning 
selgitab nende seoste tähtsust sobivate 
nähtuste kirjeldamisel või kasutamisel 
praktikas; 
4. selgitab voolu magnetilise toime 
avaldumist elektromagneti ja elektrimootori 
näitel, kirjeldab elektrimootori ja 
elektrigeneraatori töö energeetilisi aspekte 
ning selgitab ohutusnõudeid nende seadmete 
kasutamisel; 
5. viib läbi eksperimendi, valmistades 
elektromagneti, uurib selle omadusi ning teeb 
järeldusi elektromagneti omaduste vahelise 
seose kohta. 

 
2. Soojusõpetus. Tuumaenergia  

Õppesisu Õpitulemused 
Aine ehituse mudel. Soojusliikumine 
Gaas, vedelik, tahkis. Aineosakeste kiiruse ja 
temperatuuri seos. Soojuspaisumine. 
Temperatuuriskaalad. 
Lõiming: Keemia - ainete füüsikalise omadused, 
agregaatolek, reaktsioonide kiirendamise 
võimalused - temp mõju reaktsiooni kiirusele. 
 

1. kirjeldab tahkise, vedeliku, gaasi ja 
osakestevahelise vastastikmõju mudeleid; 
2. kirjeldab soojusliikumise ja 
soojuspaisumise olulisi tunnuseid, seost teiste 
nähtustega ning kasutamist praktikas; 
3. kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala 
saamist; 
4. selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad 
aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur; 
5. selgitab termomeeri otstarvet ja kasutamise 
reegleid. 

Soojusülekanne 
Keha soojenemine ja jahtumine. Siseenergia. 
Soojushulk. Aine erisoojus. Soojusülekanne. 
Soojusjuhtivus. Konvektsioon. Soojuskiirguse 
seaduspärasused. Termos. Päikeseküte. Energia 
jäävuse seadus soojusprotsessides. Aastaaegade 
vaheldumine. Soojusülekanne looduses ja tehnikas. 
Lõiming: Keemia – normaaltingimused. 
Matemaatika - Arvu standardkuju, tehted 10n/-n-ga. 
Geograafia - hoovuste mõju kliimale, polaarjooned, 
polaaröö ja –päev, päikesekiirguse jaotumine Maal, 

1. kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid, 
seost teiste nähtustega ja selle kasutamist 
praktikas; 
2. selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise 
viisi, teab seejuures kasutatavaid mõõtühikuid; 
3. selgitab aine erisoojuse tähendust, teab 
seejuures kasutatavaid mõõtühikuid; 
4. nimetab mõistete siseenergia, 
temperatuurimuut, soojusjuhtivus, konvektsioon ja 
soojuskiirgus olulisi tunnuseid; 
5. sõnastab järgmised seosed ning kasutab 
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aastaaegade kujunemine, merede ja ookeanide 
mõju, õhuringlus ja tuuled. 
 

neid soojusnähtuste selgitamisel: 
a. soojusülekande korral levib siseenergia 
soojemalt kehalt külmemale; 
b. keha siseenergiat saab muuta kahel viisil: 
töö ja soojusülekande teel; 
c. kahe keha soojusvahetuse korral suureneb 
ühe keha siseenergia täpselt niisama palju, kui 
väheneb teise keha siseenergia; 
d. mida suurem on keha temperatuur, seda 
suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab; 
e. mida tumedam on keha pind, seda 
suurema soojushulga keha ajaühikus kiirgab ja 
ka neelab; 
f. aastaajad vahelduvad, sest Maa 
pöörlemistelg on tiirlemistasandi suhtes kaldu; 
g. ning kasutab neid seoseid soojusnähtuste 
selgitamisel; 
6. selgitab seoste Q = c m (t2– t1)või Q = c m 
Δt, kus Δt=t2- t1 tähendust, seost 
soojusnähtustega ja kasutab seoseid 
probleemide lahendamisel; 
7. selgitab termose, päikesekütte ja 
soojustusmaterjalide otstarvet, töötamise 
põhimõtet, kasutamise näiteid ning 
ohutusnõudeid; 
8. viib läbi eksperimendi, mõõtes katseliselt 
keha erisoojuse, töötleb katseandmeid ning 
teeb järeldusi keha materjali kohta. 

Aine olekute muutused. Soojustehnilised 
rakendused 
Sulamine ja tahkumine, sulamissoojus. Aurumine 
ja kondenseerumine, keemissoojus. Kütuse 
kütteväärtus. Soojustehnilised rakendused. 
Lõiming: Keemia - energia eraldumine ja 
neeldumine keemilistes reaktsioonides, 
süsinikuühendid kütusena 
 

1. loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja 
kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab 
neid teiste nähtustega ning kasutab neid 
praktikas; 
2. selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja 
kütuse kütteväärtuse tähendust ja teab 
kasutatavaid mõõtühikuid; 
3. selgitab seoste Q = λ m, Q = L m ja Q = r 
mtähendusi, seostab neid teiste nähtustega 
ning kasutab neid probleemide lahendamisel; 
4. lahendab rakendusliku sisuga 
osaülesanneteks taandatavaid 
kompleksülesandeid. 

Tuumaenergia 
Aatomi mudelid. Aatomituuma ehitus. Tuuma 
seoseenergia. Tuumade lõhustumine ja süntees. 
Radioaktiivne kiirgus. Kiirguskaitse. Dosimeeter. 
Päike. Aatomielektrijaam. 
Põhimõisted: soojusliikumine, soojuspaisumine, 

1. nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, 
prootoni, neutroni, isotoobi, radioaktiivse 
lagunemise ja tuumareaktsiooni olulisi 
tunnuseid; 
2. selgitab seose, et kergete tuumade 
ühinemisel ja raskete tuumade lõhustamisel 
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Celsiuse skaala, siseenergia, temperatuurimuut, 
soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus, 
sulamissoojus, keemissoojus; kütuse kütteväärtus, 
prooton, neutron, isotoop, radioaktiivne 
lagunemine, α-, β- ja γ-kiirgus, tuumareaktsioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
Kalorimeetri tundmaõppimine ja keha erisoojuse 
määramine. 
Lõiming: Keemia - aatomi koostis Bohri 
aatomimudeli näitel. Geograafia - tööstus ja 
energiamajandus: erinevate elektrijaamade eelised-
puudused. 

vabaneb energiat, tähendust, seostab seda 
teiste nähtustega; 
3. iseloomustabα-, β- ja γ-kiirgust ning 
nimetab kiirguste erinevusi; 
4. selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse 
otstarvet, töötamise põhimõtet, kasutamise 
näiteid ning ohutusnõudeid; 
5. selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise 
reegleid. 
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6. KEEMIA 
6.1. Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli keemiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna 
ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus; 
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, märkab, 
analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi ning hindab ja arvestab inimtegevuses kasutatavate 
materjalide ohtlikkust; 
3) kujundab erinevates loodusainetes õpitu põhjal seostatud maailmapildi, mõistab keemiliste 
nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja; 
4) kasutab erinevaid keemiateabeallikaid, analüüsib kogutud teavet ja hindab seda kriitiliselt; 
5) omandab põhikooli tasemele vastava loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse, sh 
funktsionaalse kirjaoskuse keemias; 
6) rakendab probleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
7) tunneb keemiaga seotud eluvaldkondi ning hindab keemiateadmisi ja -oskusi karjääri 
planeerides; 
8) suhtub probleemide lahendamisesse süsteemselt ja loovalt ning on motiveeritud elukestvaks 
õppeks. 
 
6.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
9. klassi lõpetaja: 
1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses; 
2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboleid ning saab aru 
lihtsamast keemiatekstist; 
3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide pingerida 
ning  leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi (lahustuvus, lahuse tihedus, 
sulamis- ja keemistemperatuur vms); 
4) mõistab  keemiliste  reaktsioonide  võrrandites  sisalduvat  teavet  ning  koostab  lihtsamaid 
reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 
5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused); 
6) plaanib   ja    teeb   ohutult    lihtsamaid   keemiakatseid,    mõistab   igapäevaelus    kasutatavate 
kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke ohutusnõudeid; 
7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, 
kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab arvutustulemuste vastavust 
reaalsusele; 
8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja sellesse 
säästvat suhtumist. 
 
6.2.1. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis 

Õppesisu Õpitulemused 
1. Millega tegeleb keemia?  
Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised omadused 
(7. klassi loodusõpetuses õpitu rakendamine ainete 
omadusi uurides). Keemilised reaktsioonid ja 
nende tunnused. Põhilised ohutusnõuded. 
Kemikaalide kasutamine laboritöödes ja argielus. 
Ohutusnõuete järgimise vajalikkus. Tähtsamad 

1) võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste 
omaduste põhjal: sulamis- ja 
keemistemperatuur, tihedus, kõvadus, 
elektrijuhtivus, värvus jms (seostab varem 
loodusõpetuses õpituga); 
2) teab  keemiliste  reaktsioonide  
esilekutsumise  võimalusi,  tunneb  ära  
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laborivahendid (nt katseklaas, keeduklaas, kolb, 
mõõtesilinder, lehter, uhmer, portselankauss, 
piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ning nende 
kasutamine praktilistes töödes. 
Lahused ja pihused, pihuste alaliigid (vaht, 
aerosool, emulsioon, suspensioon), tarded. 
Lahused ja pihused looduses ning igapäevaelus. 
Lahuste protsendilise koostise arvutused (massi 
järgi). Põhimõisted: kemikaal, lahusti, lahustunud 
aine, pihus, emulsioon, suspensioon, aerosool, 
vaht, tarre, lahuse massiprotsent. 
Praktilied tööd ja IKT rakendamine: 
1) ainete füüsikaliste omaduste uurimine ja 
2) eri  tüüpi pihuste  valmistamine  (suspensioon,  
emulsioon,  vaht jms)  ning  nende  omaduste 
uurimine; 
3) keemilise reaktsiooni tunnuste uurimine. 
 

reaktsiooni  toimumist iseloomulike tunnuste 
järgi; 
3) järgib  põhilisi  ohutusnõudeid,  kasutades  
kemikaale  laboritöödes  ja  argielus,  ning  
mõistab 
ohutusnõuete järgimise vajalikkust; 
4) tunneb tähtsamaid laborivahendeid  (nt  
katseklaas,  keeduklaas,  kolb,  mõõtesilinder,  
lehter, uhmer, portselankauss, piirituslamp, 
katseklaasihoidja, statiiv) ja kasutab neid 
praktilisi töid tehes õigesti; 
5) eristab lahuseid ja pihuseid ning toob 
näiteid lahuste ja pihuste kohta looduses ja 
igapäevaelus; 
6) lahendab  lahuse  protsendilisel  koostisel  
põhinevaid  arvutusülesandeid  (kasutades  
lahuse, lahusti, lahustunud aine massi ning 
lahuse massiprotsendi vahelisi seoseid). 

2. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus  
Aatomi ehitus. Keemilised elemendid, nende 
tähised. Keemiliste elementide omaduste 
perioodilisus, perioodilisustabel. 
Perioodilisustabeli seos aatomite 
elektronstruktuuriga: tuumalaeng, elektronkihtide 
arv, väliskihi elektronide arv (elektronskeemid). 
Keemiliste elementide metallilised ja 
mittemetallilised omadused, metallilised ja 
mittemetallilised elemendid perioodilisustabelis, 
metallid ja mittemetallid ning nende kasutamine 
igapäevaelus. 
Liht- ja liitained (keemilised ühendid). Molekulid, 
aine valem. Ettekujutus keemilisest sidemest 
aatomite vahel molekulis (kovalentne side). 
Ioonide teke aatomitest, ioonide laengud. 
Aatomite ja ioonide erinevus. Ioonidest 
koosnevad ained (ioonsed ained). Ettekujutus 
ioonilisest sidemest (tutvustavalt). Molekulaarsed 
ja mittemolekulaarsed ained. 
Põhimõisted: keemiline element, elemendi 
aatomnumber (järjenumber), väliskihi elektronide 
arv, perioodilisustabel, lihtaine, liitaine (keemiline 
ühend), aatommass, metall, mittemetall, ioon, 
katioon, anioon, kovalentne side, iooniline side. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) internetist andmete otsimine 
keemiliste elementide kohta, nende 
2) molekulimudelite koostamine ja uurimine. 

1. selgitab aatomiehitust (seostab varem 
loodusõpetuses õpituga); 
2. seostab omavahel tähtsamate keemiliste 
elementide nimetusi ja tähiseid (sümboleid) 
(~25, nt H, F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si, Na, K, 
Mg, Ca, Ba, Al, Sn, Pb, Fe, Cu, Zn, Ag, Au, 
Hg); loeb 
õigesti keemiliste elementide sümboleid aine 
valemis; 
3. seostab keemilise elemendi asukohta 
perioodilisustabelis (A-rühmades) elemendi 
aatomi ehitusega (tuumalaeng ehk prootonite 
arv tuumas, elektronkihtide arv, väliskihi 
elektronide arv) ning koostab keemilise 
elemendi järjenumbri põhjal elemendi 
elektronskeemi (1.–4. perioodi A- rühmade 
elementidel); 
4. teab keemiliste elementide liigitamist 
metallilisteks ja mittemetallilisteks ning nende 
paiknemist 
perioodilisustabelis; toob näiteid metallide ja 
mittemetallide kasutamise kohta igapäevaelus; 
5. eristab liht- ja liitaineid (keemilisi 
ühendeid), selgitab aine valemi põhjal aine 
koostist; 
6. eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning 
selgitab ioonide tekkimist ja iooni laengut; 
7. selgitab kovalentse ja ioonilise sideme 
erinevust; 
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8. teab, et on olemas molekulaarsete 
(molekulidest koosnevate) ja 
mittemolekulaarsete ainete erinevus ning toob 
nende kohta näiteid. 

3. Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid  
Hapnik,  selle  omadused  ja  roll  
põlemisreaktsioonides  ning  eluslooduses.  
Osoonikihi  hõrenemine keskkonnaprobleemina. 
Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke. 
Oksüdatsiooniaste. Oksiidide nimetused ja 
valemite koostamine. Oksiidid igapäevaelus. 
Ühinemisreaktsioon. Lihtsamate 
põlemisreaktsioonide võrrandite koostamine ja 
tasakaalustamine. Gaaside kogumise 
võtteid.Vesinik, selle füüsikalised omadused. 
Põhimõisted: põlemisreaktsioon, oksiid, 
oksüdatsiooniaste, ühinemisreaktsioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) hapniku saamine ja tõestamine, küünla 
põletamine kupli all; 
2) põlemisreaktsiooni kujutamine 
molekulimudelitega; 
3) vesiniku saamine ja puhtuse kontrollimine; 
4) oksiidide saamine lihtainete põlemisel. 
 
  

1. selgitab hapniku rolli 
põlemisreaktsioonides ning eluslooduses 
(seostab varem loodusõpetuses ja bioloogias 
õpituga), analüüsib osoonikihi tähtsust ja 
lagunemist saastamise tagajärjel; 
2. kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi 
omadusi; 
3. seostab gaasi (hapniku, vesiniku, 
süsinikdioksiidi jt) kogumiseks sobivaid 
võtteid vastava gaasi omadustega (gaasi 
tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees); 
4. määrab  aine  valemi  põhjal  tema  
koostiselementide  oksüdatsiooniastmeid  
ning  koostab elementide 
oksüdatsiooniastmete alusel oksiidide 
valemeid; 
5. koostab oksiidide nimetuste alusel nende 
valemeid ja vastupidi; 
6. koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate 
lihtainete (nt H2,  S,  C,  Na,  Ca,  Al  jt) 
ühinemisreaktsioonide kohta hapnikuga ning 
toob näiteid igapäevaelus tuntumate 
oksiidide ja nende  tähtsuse  kohta  (nt  H2O, 
SO2, CO2, SiO2, CaO, Fe2O3); 

4. Happed ja alused - vastandlike omadustega 
ained  
Happed, nende koostis. Tähtsamad happed. 
Ohutusnõuded tugevate hapete kasutamise korral. 
Hüdroksiidide (kui tuntumate aluste) koostis ja 
nimetused. Ohutusnõuded tugevaid aluseid 
(leelisi) kasutades. Hapete reageerimine alustega, 
neutralisatsioonireaktsioon. Lahuste pH-skaala, 
selle kasutamine ainete lahuste 
happelisust/aluselisust iseloomustades. Soolad, 
nende koostis ja nimetused. Happed, alused ja 
soolad igapäevaelus. 
Põhimõisted: hape, alus, indikaator, 
neutralisatsioonireaktsioon, lahuste pH-skaala, 
sool. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:  
 hapete ja aluste kindlakstegemine 
indikaatoriga, neutralisatsioonireaktsiooni 
uurimine, soolade saamine 

1) tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide 
(kui tuntumaid aluseid) ja soolasid; 
2) seostab omavahel tähtsamate hapete ning 
happeanioonide valemeid ja nimetusi (HCl, 
H2SO4, H2SO3,  H2S, HNO3,  H3PO4, 
H2CO3,  H2SiO3); koostab hüdroksiidide 
ning soolade nimetuste alusel nende valemeid 
(ja vastupidi); 
3) mõistab hapete ja aluste vastandlikkust 
(võimet teineteist neutraliseerida); 
4) hindab  lahuse  happelisust,  aluselisust  
või  neutraalsust  lahuse  pH  väärtuse  järgi;  
määrab indikaatoriga keskkonda lahuses 
(neutraalne, happeline või aluseline); 
5) toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja 
soolade kasutamise kohta igapäevaelus; 
6) järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades 
ohutusnõudeid; 
7) koostab ning tasakaalustab lihtsamate 
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neutralisatsioonireaktsioonil. 
 
 

hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide 
võrrandeid, korraldab neid reaktsioone 
ohutult; 
8) mõistab reaktsioonivõrrandite 
tasakaalustamise põhimõtet (keemilistes 
reaktsioonides elementide aatomite arv ei 
muutu). 

5. Tuntumaid metalle  
Metallid, metallide iseloomulikud omadused, 
ettekujutus metallilisest sidemest (tutvustavalt). 
Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus. 
Metallide reageerimine hapnikuga jt lihtainetega. 
Keemiliste elementide oksüdatsiooniastmete 
muutumine keemilistes reaktsioonides. Metallid 
kui redutseerijad ja hapnik kui oksüdeerija. 
Metallide reageerimine  hapete  lahustega.  
Ettekujutus  reaktsiooni  kiirusest  (metalli  ja  
happelahuse  vahelise 
reaktsiooni  näitel).  Erinevate  metallide  
aktiivsuse  võrdlus  (aktiivsed,  keskmise  
aktiivsusega  ja 
väheaktiivsed metallid), metallide pingerea 
tutvustus. 
Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus 
(Fe, Al, Cu jt). Metallide korrosioon (raua näitel). 
Põhimõisted: aktiivne, keskmise aktiivsusega ja 
väheaktiivne metall, metallide pingerida, 
redutseerija, redutseerumine,  oksüdeerija,  
oksüdeerumine,  redoksreaktsioon,  reaktsiooni  
kiirus,  sulam,  metalli korrosioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine 
(kõvadus, tihedus, magnetilised omadused vms); 
2) internetist  andmete  otsimine  metallide  
omaduste  ja   rakendusvõimaluste  kohta,  nende 
võrdlemine ja süstematiseerimine. 
3) metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel 
happe lahusega (nt Zn, Fe, Sn, Cu); 
4) raua korrosiooni uurimine erinevates 
tingimustes. 
 
  

1) seostab  metallide  iseloomulikke  
füüsikalisi  omadusi  (hea  elektri-  ja  
soojusjuhtivus,  läige, plastilisus) metallilise 
sideme iseärasustega; 
2) eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega 
ja väheaktiivseid metalle; hindab metalli 
aktiivsust (aktiivne, keskmise aktiivsusega või 
väheaktiivne) metalli asukoha järgi metallide 
pingereas; 
3) teeb ohutusnõudeid arvestades katseid 
metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide 
uurimiseks, võrdleb  nende  reaktsioonide  
kiirust  (kvalitatiivselt),  seostab  kiiruse  
erinevust  metallide aktiivsuse erinevusega ja 
reaktsiooni tingimustega (temperatuur, tahke 
aine peenestatus); 
4) seostab redoksreaktsioone keemiliste 
elementide oksüdatsiooniastmete 
muutumisega reaktsioonis; 
5) teab  metallide  käitumist  keemilistes  
reaktsioonides  redutseerijana  ja  hapniku  
käitumist oksüdeerijana; 
6) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide 
iseloomulike keemiliste reaktsioonide kohta 
(metall + hapnik, metall + happelahus); 
7) hindab  tuntumate  metallide  ja  nende  
sulamite  (Fe,  Al,  Cu  jt)  rakendamise  
võimalusi 
igapäevaelus,  seostades neid  vastavate  
metallide  iseloomulike  füüsikaliste  ning  
keemiliste omadustega; 
8) seostab metallide, sh raua korrosiooni 
aatomite üleminekuga püsivamasse olekusse 
(keemilisse ühendisse); nimetab põhilisi raua 
korrosiooni (roostetamist) soodustavaid 
tegureid ja selgitab korrosioonitõrje võimalusi. 
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6.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 

1. Anorgaaniliste ainete põhiklassid  
Oksiidid.Happelised ja aluselised oksiidid, nende 
reageerimine veega. 
Happed. Tugevad ja nõrgad happed. Hapete 
keemilised omadused (reageerimine metallide, 
aluseliste oksiidide ja alustega). Happed argielus. 
Alused. Aluste liigitamine (tugevad ja nõrgad 
alused, hästi lahustuvad ja rasklahustuvad 
alused) ning keemilised omadused (reageerimine 
happeliste oksiidide ja hapetega). Hüdroksiidide 
koostis ja nimetused. 
Soolad.  Vesiniksoolad  (söögisooda  näitel).  
Soolade  saamise  võimalusi  (õpitud  
reaktsioonitüüpide piires). Vesi lahustina. Ainete 
lahustuvus vees (kvantitatiivselt), selle sõltuvus 
temperatuurist (gaaside ja soolade näitel). 
Lahustuvustabel. Lahuste protsendilise koostise 
arvutused (tiheduse arvestamisega). Seosed 
anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel. 
Anorgaanilised ühendid igapäevaelus. Vee 
karedus, väetised, ehitusmaterjalid. Põhilised 
keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid: 
happevihmad (happesademed), keskkonna 
saastumine raskmetallide ühenditega, veekogude 
saastumine. 
Põhimõisted: happeline oksiid, aluseline oksiid, 
tugev hape, nõrk hape, tugev alus (leelis), nõrk 
alus, vee karedus, lahustuvus. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) erinevate oksiidide ja vee vahelise reaktsiooni 
uurimine (nt CaO, SO2 + H2O); 
2) erinevate oksiidide hapete ja alustega 
reageerimise uurimine (nt CuO + H2SO4, CO2 + 
NaOH); 
3) internetist  andmete  otsimine  olmekemikaalide  
happelisuse/aluselisuse  kohta,  järelduste 
tegemine; 
4) erinevat tüüpi hapete ja aluste vaheliste 
reaktsioonide uurimine; 
5) soolade lahustuvuse uurimine erinevatel 
temperatuuridel. 

1. eristab tugevaid ja nõrku happeid ning 

aluseid; seostab lahuse happelisi omadusi H+-

ioonide ja aluselisi omadusi OH–-ioonide 
esinemisega lahuses; 
2. kasutab aineklassidevahelisi seoseid 
ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja 
vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades 
(õpitud reaktsioonitüüpide piires: lihtaine + 
O2, happeline oksiid +  vesi,  (tugevalt)  
aluseline oksiid + vesi, hape + metall, hape + 
alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksiid 
+ alus); korraldab neid reaktsioone ohutult; 
3. kasutab info saamiseks lahustuvustabelit; 
4. selgitab temperatuuri mõju gaaside ning 
(enamiku) soolade lahustuvusele vees, kasutab 
ainete lahustuvuse graafikut, et leida vajalikku 
infot ning teha arvutusi ja järeldusi; 
5. lahendab lahuse protsendilisel koostisel 
põhinevaid arvutusülesandeid (sh lahuse 
ruumala ja tihedust kasutades); 
6. kirjeldab ja analüüsib mõningate 
tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H2O, 
CO, CO2, SiO2, CaO,  HCl,  H2SO4,  NaOH,  
Ca(OH)2,  NaCl,  Na2CO3,  NaHCO3,  CaSO4,  
CaCO3  jt)  peamisi  omadusi ning selgitab 
nende ühendite kasutamist igapäevaelus; 
7. analüüsib keemilise saaste allikaid ja 
saastumise tekkepõhjusi, saastumisest tingitud 
keskkonnaprobleeme (happesademed, 
raskmetallide ühendid, üleväetamine) ning 
võimalikke keskkonna säästmise meetmeid. 
 

2. Aine hulk. Moolarvutused   
Aine hulk, mool. Molaarmass ja gaasi 
molaarruumala (normaaltingimustel). 
Ainekoguste ühikud ja nende teisendused. 

1. tunneb põhilisi aine hulga, massi ja 

ruumala  ühikuid  (mol,  kmol,  g,  kg,  t,  cm3, 

dm3,  m3, ml, l) ning teeb vajalikke ühikute 
teisendusi; 
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Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides. 
Reaktsioonivõrrandi kordajate tähendus. Keemilise 
reaktsiooni võrrandis sisalduva (kvalitatiivse ja 
kvantitatiivse) info analüüs. Arvutused 
reaktsioonivõrrandite põhjal moolides (sh lähtudes 
massist või ruumalast). 
Põhimõisted: ainehulk, mool, molaarmass, gaasi 
molaarruumala, normaaltingimused. 
 

2. teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi 
ruumala vaheliste seoste alusel ning 
põhjendab neid loogiliselt; 
3. mõistab ainete massi jäävust keemilistes 
reaktsioonides ja reaktsioonivõrrandi 
kordajate tähendust (reageerivate ainete 
hulkade suhe); 
4. analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis 
sisalduvat (kvalitatiivset ja kvantitatiivset) 
infot; 
5. lahendab reaktsioonivõrranditel 
põhinevaid arvutusülesandeid, lähtudes 
reaktsioonivõrrandite kordajatest (ainete 
moolsuhtest) ning reaktsioonis osalevate 
ainete hulkadest (moolide arvust), tehes 
vajaduse korral ümberarvutusi ainehulga, 
massi ja (gaasi) ruumala vaheliste seoste 
alusel; põhjendab lahenduskäiku; 
6. hindab  loogiliselt  arvutustulemuste  
õigsust  ning  teeb  arvutustulemuste  põhjal  
järeldusi  ja otsustusi. 

3. Süsinik ja süsinikuühendid  
Süsinik lihtainena. Süsinikuoksiidid. 
Süsivesinikud. Süsinikuühendite paljusus. 
Süsiniku võime moodustada lineaarseid ja 
hargnevaid ahelaid, tsükleid ning kordseid 
sidemeid. Molekulimudelid ja struktuurivalemid. 
Ettekujutus polümeeridest. 
Süsivesinike esinemisvormid looduses (maagaas, 
nafta) ja kasutusalad (kütused, määrdeained) ning 
nende  kasutamise  võimalused.  Süsivesinike  
täielik  põlemine  (reaktsioonivõrrandide  
koostamine  ja 
tasakaalustamine). Hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed 
ained. 
Alkoholide ja karboksüülhapete tähtsamad 
esindajad (etanool, etaanhape), nende omadused ja 
tähtsus igapäevaelus, etanooli füsioloogiline toime. 
Põhimõisted: süsivesinik, struktuurivalem, 
polümeer, märgumine, alkohol, karboksüülhape. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) CO2 saamine ja kasutamine tule kustutamisel; 
2) lihtsamate süsivesinike jt süsinikuühendite 
molekulide mudelite koostamine; 
3) süsinikuühendite   molekulide   mudelite   
koostamine   ja   uurimine   digitaalses   
keskkonnas, kasutades vastavat tarkvara; 

1) võrdleb ning põhjendab süsiniku lihtainete 
omadusi, võrdleb süsinikuoksiidide omadusi; 
2) analüüsib  süsinikuühendite  paljususe  
põhjust  (süsiniku  võime  moodustada  
lineaarseid  ja hargnevaid ahelaid, tsükleid, 
kordseid sidemeid); 
3) koostab süsinikuühendite 
struktuurivalemeid etteantud aatomite (C, H, 
O) arvu järgi (arvestades süsiniku, hapniku ja 
vesiniku aatomite moodustatavate 
kovalentsete sidemete arvu); 
4) teab materjalide liigitamist hüdrofiilseteks 
ja hüdrofoobseteks ning oskab tuua nende 
kohta näiteid igapäevaelust; 
5) kirjeldab süsivesinike esinemisvorme 
looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalasid 
(kütused,määrdeained) ning selgitab nende 
kasutamise võimalusi praktikas; 
6) eristab struktuurivalemi põhjal 
süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid; 
7) koostab süsivesinike ja etanooli täieliku 
põlemise reaktsioonivõrrandeid; 
8) koostab etaanhappe iseloomulike 
keemiliste reaktsioonide võrrandeid (õpitud 
reaktsioonitüüpide piires) ning teeb katseid 
nende reaktsioonide uurimiseks; 
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4) süsivesinike omaduste uurimine (lahustuvus, 
märguvus veega); 
5) erinevate süsinikuühendite (nt etanooli ja 
parafiini) põlemisreaktsioonide uurimine; 
6) etaanhappe happeliste omaduste uurimine (nt 
etaanhape + leeliselahus). 

9) hindab etanooli füsioloogilist toimet ja 
sellega seotud probleeme igapäevaelus. 
 

4. Süsinikuühendite roll looduses, 
süsinikuühendid materjalidena –  9. klass 
Energia eraldumine ja neeldumine keemilistes 
reaktsioonides, ekso- ja endotermilised 
reaktsioonid. Eluks olulised süsinikuühendid 
(sahhariidid, rasvad, valgud), nende roll 
organismis. Tervisliku toitumise põhimõtted, 
tervislik eluviis. Süsinikuühendid kütusena. 
Keskkonnaprobleemid:kasvuhoonegaasid. 
Tarbekeemia saadused, plastid ja kiudained. 
Polümeerid igapäevaelus. 
Põhimõisted: eksotermiline reaktsioon, 
endotermiline reaktsioon, reaktsiooni 
soojusefekt (kvalitatiivselt). 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) rasva sulatamine, rasva lahustuvuse uurimine 
erinevates lahustites; 
2) ekso- ja endotermilise reaktsiooni uurimine; 
3) toiduainete tärklisesisalduse uurimine; 
4) valkude püsivuse uurimine; 
5) päevamenüü koostamine ja analüüsimine 
(portaali toitumine.ee järgi). 

1) selgitab keemiliste reaktsioonide 
soojusefekti (energia eraldumist või 
neeldumist); 
2) hindab eluks oluliste süsinikuühendite 
(sahhariidide, rasvade, valkude) rolli 
elusorganismides ja teab nende muundumise 
lõppsaadusi organismis (vesi ja 
süsinikdioksiid) (seostab varem 
loodusõpetuses ja bioloogias õpituga); 
3) analüüsib süsinikuühendite 
kasutusvõimalusi kütusena ning eristab 
taastuvaid ja taastumatuid energiaallikaid 
(seostab varem loodusõpetuses õpituga); 
4) iseloomustab  tuntumaid  
süsinikuühenditel  põhinevaid  materjale  
(kiudained,  plastid)  ning analüüsib nende 
põhiomadusi ja kasutusvõimalusi; 
5) mõistab elukeskkonda  säästva  suhtumise 
vajalikkust ning analüüsib keskkonna  
säästmise võimalusi. 
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AINEVALDKOND „LOODUSAINED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Ainevaldkonna pädevus 
Loodusainete opetamise eesmark gumnaasiumis on kujundada opilastes loodusteaduslik padevus, see 
tahendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis holmab suutlikkust vaadelda, moista ning 
selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas (edaspidi keskkond) toimuvaid nahtusi; analuusida 
keskkonda kui terviksusteemi ja margata selles esinevaid probleeme ning teha pohjendatud otsuseid; 
jargida probleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit ning kasutada teadmisi bioloogilistest, 
fuusikalis-keemilistest ja tehnoloogilistest susteemidest; vaartustada loodusteadusi kui kultuuri osa ning 
jargida jatkusuutlikku eluviisi. 
Loodusainete opetamise kaudu taotletakse, et gumnaasiumi lopuks opilane: 
1) tolgendab mikro-, makro- ja megatasandi nahtusi ning moistab mudelite osa loodusnahtuste 
kirjeldamisel; 
2) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks eesti- ja voorkeelseid allikaid, mis on 
esitatud sonade, numbrite voi sumbolitena, ning hindab infot kriitiliselt; 
3) maarab ning analuusib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset 
komponenti; loodusteaduslikku meetodit kasutades kogub infot, sonastab uurimiskusimusi voi 
hupoteese, kontrollib muutujaid vaatluse voi katsega, analuusib ja tolgendab tulemusi ning teeb 
toenduspohiseid jareldusi; 
4) kasutab bioloogias, keemias, fuusikas ja geograafias omandatud susteemseid teadmisi 
loodusteaduste, tehnoloogia ning igapaevaprobleeme lahendades ja pohjendatud otsuseid tehes; 
5) moistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripara ning uute piiriteaduste kohta selles susteemis; 
6) moistab teadust kui teaduslike teadmiste hankimise protsessi selle ajaloolises ja tanapaevases 
kontekstis, loovuse osa teadusavastustes ning teaduse piiratust; 
7) hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste moju keskkonnale, tuginedes 
loodusteaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele; 
8) vaartustab keskkonda kui tervikut ja jargib jatkusuutlikkuse pohimotteid ning tervislikke eluviise; 
9) tunneb huvi kohalike ja globaalsete keskkonnanahtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia arengu 
vastu, teeb karjaarialaseid otsuseid ning on motiveeritud elukestvaks oppeks. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 
Ainevaldkonna oppeained on bioloogia, geograafia, fuusika ja keemia. Oppeained jagunevad 
kohustuslikeks ning valikkursusteks. 
Kohustuslikud kursused oppeaineti on jargmised: 
1) bioloogias 4 kursust: „Rakud“, „Organismid“, „Parilikkus“, „Evolutsioon ja okoloogia“; 
2) geograafias 3 kursust, sealhulgas loodusgeograafias 2 kursust: „Maa kui susteem“, „Loodusvarade 
majandamine ja keskkonnaprobleemid“, ning inimgeograafias 1 kursus „Rahvastik ja majandus“, mis 
kuulub sotsiaalainete valdkonda; 
3) keemias 3 kursust: „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“, „Orgaanilised ained“; 
4) fuusikas 5 kursust: “Sissejuhatus fuusikasse. Kulgliikumise kinemaatika”, “Mehaanika”, 
“Elektromagnetism”, “Energia”, “Mikro- ja megamaailma fuusika” 
Valikkursused:  
1) „Geoinformaatika“, 
2) „Globaliseeruv maailm “,  
3) „3D-modelleerimine”,  
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4) „Joonestamine”,  
5) „Arvuti kasutamine uurimistoos”. 
 
2. BIOLOOGIA 
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on 
motiveeritud elukestvaks õppeks; 
3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning kasutab korrektset 
bioloogiaalast sõnavara; 
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis 
sisalduvat teavet; 
6) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
7)langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 
majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib 
otsuste tagajärgi; 
8)  on  omandanud  ülevaate  bioloogiaga  seotud  elukutsetest  ning  rakendab  bioloogias  saadud  
teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 
 
2.1.1. Gümnaasiumi õpitulemused  
Gümnaasiumi bioloogiaga taotletakse, et õpilane:  
1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase 
kirjaoskuse tähtsate komponentidena ning on sisemiselt motiveeritud elukestvaks õppeks;  
2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 
mõjust elukeskkonnale ja ühiskonnale;  
3) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse peamistest objektidest ja protsessidest ning 
organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;  
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning 
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;  
5) rakendab loodusteaduslikku meetodit bioloogiaprobleeme lahendades: plaanib, teeb ning 
analüüsib vaatlusi ja katseid ning esitab saadud tulemusi korrektselt verbaalses ja visuaalses vormis;  
6) oskab langetada loodus- ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning 
prognoosida otsuste tagajärgi;  
7) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab kriitiliselt 
neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objekte ja protsesse selgitades ning 
probleeme lahendades;  
8) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnovahendeid, sh IKT võimalusi.  
 
2.1.2. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
2.1.3. I kursus „Rakud“  
Bioloogia uurimisvaldkonnad 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid 
tunnuseid; 
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2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid 
bioloogiateadusi ja elukutseid; 
3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu probleemide lahendamisel; 
4) kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 
5) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile 
põhjendatud hinnanguid; 
6) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel. 
Õppesisu 
Elu tunnused, elus- ja eluta looduse võrdlus. Eluslooduse organiseerituse tasemed ning nendega seotud 
bioloogia haruteadused ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, 
populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused. 
Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine. 
Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaeluga seotud 
probleemülesandeid.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine väikesemahulise uurimistöö tegemine, et saada üleva 
loodusteaduslikust meetodist. 
 
Organismide koostis 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane:  
1) võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist;  
2) seostab vee omadusi organismide talitlusega;  
3) selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning talitluses;  
4) seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega;  
5) võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid;  
6) väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.  
Õppesisu 
Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus. Vee omaduste seos organismide elutalitlusega. 
Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides. Biomolekulide 
üldine ehitus ja ülesanded. Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, 
valkude ja nukleiinhapete – ehituse ning talitluse seosed. DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus. 
Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.  
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) eri organismide keemilise koostise võrdlemine, kasutades infoallikana internetimaterjale;  
2) uurimistöö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile; 
3) praktiline töö DNA eraldamiseks ja selle omadustega tutvumiseks.  
 
Rakk 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 
2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning eristab 
vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 
3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses; 
4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 
5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, 
lüsosoomide, Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende 
talitlusega; 
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6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel; 
7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade 
omavaheliste talitluslike seoste kohta. 
Õppesisu 
Rakuteooria põhiseisukohad, selle olulisus eluslooduse ühtsuse mõistmisel. Rakkude ehituse ja talitluse 
omavaheline vastavus peamiste inimkudede näitel. Päristuumse raku ehituse seos bioloogiliste 
protsessidega loomaraku põhjal. Rakutuuma ja selles sisalduvate kromosoomide tähtsus. 
Rakumembraani peamised ülesanded, ainete passiivne ja aktiivne transport. Ribosoomide, lüsosoomide, 
Golgi kompleksi ja mitokondrite osa bioloogilistes protsessides. Tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti 
talitlus. Raku ehituse ja talitluse terviklikkus, organellide omavaheline koostöö. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Loomaraku osade ehituslike ja talitluslike seoste uurimine arvutimudeli või praktilise tööga. 
2. Epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate peamiste 
rakuosiste kirjeldamine. 
3. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele. 
 
Rakkude mitmekesisus  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid; 
2) analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 
3) võrdleb looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna mikropreparaatidel, 
mikrofotodel ja joonistel; 
4) võrdleb bakteriraku ehitust päristuumsete rakkudega; 
5) eristab bakteri-, seene-, taime- ja loomarakke mikrofotodel ning joonistel; 
6) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 
7) seostab inimesel levinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende vältimise 
võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 
8) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste 
osadena. 
Õppesisu 
Taimerakule iseloomulike plastiidide, vakuoolide ja rakukesta seos taimede elutegevusega. Seeneraku 
ehituse ja talitluse erinevused võrreldes teiste päristuumsete rakkudega. Seente roll looduses ja 
inimtegevuses, nende rakendusbioloogiline tähtsus. Inimese nakatumine seenhaigustesse ning selle 
vältimine. Eeltuumse raku ehituse ja talitluse erinevus võrreldes päristuumse rakuga. Bakterite 
elutegevusega kaasnev mõju loodusele ja inimtegevusele. Inimese nakatumine bakterhaigustesse, selle 
vältimine. Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Looma-, taime- ja seeneraku eristamine mikroskoobis ning nende peamiste rakuosiste kirjeldamine. 
2. Plastiidide mitmekesisuse kirjeldamine valgusmikroskoobiga vaatluse tulemusena. 
3. Seente või bakterite kasvu mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga.  
 
2.1.4. II kursus „Organismid“ 
Organismide energiavajadus  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 
2) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 
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3) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi; 
4) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi; 
5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 
pereplaneerimist; 
6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 
probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 
7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 
8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab 
pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 
Õppesisu 
Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel. 
Organismi üldine aine- ja energiavahetus. ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes. 
Hingamine kui organismi varustamine energiaga. Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja 
tulemused. Aeroobne ja anaeroobne hingamine. Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik 
tähtsus. Fotosünteesi eesmärk ja tulemus. Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning 
neid mõjutavatest teguritest. Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Hingamise tulemuslikkust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 
2. Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 
 
Organismide areng 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 
2) hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 
3) selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid muutusi; 
4) võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste põhjusi; 
5) analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning väärtustab 
pereplaneerimist; 
6) lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 
probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 
7) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 
8) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab 
pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 
Õppesisu 
Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus. Raku 
muutused rakutsükli eri faasides. Kromosoomistiku muutused mitoosis ja meioosis ning nende tähtsus. 
Mehe ja naise sugurakkude arengu võrdlus ning nende arengut mõjutavad tegurid. Kehaväline ja 
kehasisene viljastumine eri loomarühmadel. Munaraku viljastumine naise organismis. Erinevate 
rasestumisvastaste vahendite toime ja tulemuslikkuse võrdlus. 
Suguhaigustesse nakatumise viisid ning haiguste vältimine. Inimese sünnieelses arengus toimuvad 
muutused, sünnitus. Lootejärgse arengu etapid selgroogsetel loomadel. Organismide eluiga mõjutavad 
tegurid. Inimese vananemisega kaasnevad muutused ja surm. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust pärmseente kasvule. 
2. Kanamuna ehituse vaatlus. 
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Inimese talitluse regulatsioon 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 
2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 
3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega; 
4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 
5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 
6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ja humoraalse regulatsiooni 
osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 
7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 
8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning seoseid nende vahel 
Õppesisu 
Inimese närvisüsteemi üldine ehitus ja talitlus. Närviimpulsi moodustumist ja levikut mõjutavad 
tegurid. Keemilise sünapsi ehitus ning närviimpulsi ülekanne. Refleksikaar ning erutuse ülekanne 
lihasesse. Närviimpulsside toime lihaskoele ja selle regulatsioon. Peaaju eri osade ülesanded. 
Kaasasündinud ja omandatud refleksid. Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused 
ning närvisüsteemi kahjustavad tegurid. Elundkondade talitluse neuraalne ja humoraalne regulatsioon. 
Inimese sisekeskkonna stabiilsuse tagamise mehhanismid. Ülevaade inimorganismi 
kaitsemehhanismidest, immuunsüsteemist ja levinumatest häiretest. Seede-, eritus- ja 
hingamiselundkonna talitlus vere püsiva koostise tagamisel. Inimese energiavajadus ning 
termoregulatsioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Närviimpulsi teket ja levikut mõjutavate tegurite uurimine arvutimudeliga. 
2. Uurimuslik töö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale. 
3. Uurimuslik töö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja 
kopsude talitlusele). 
 
2.1.5. III kursus  „Pärilikkus» 
Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 
2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 
3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 
4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 
elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 
5) koostab sellise eksperimendi kavandi, mis tõestab molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside 
universaalsust; 
6) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 
7) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 
8) selgitab valgusünteesi üldist kulgu. 
Õppesisu 
Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. 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. 
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Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside uurimine arvutimudeliga. 
2. Geneetilise koodi rakenduste uurimine arvutimudeliga. 
Viirused ja bakterid 
 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 
2) analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega; 
3) võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 
4) seostab AIDSi haigestumist HlVi organismisisese toimega; 
5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja 
ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 
6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 
7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades teaduslikke, 
majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 
8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest. 
Õppesisu 
DNA ja RNA viiruste ehituslik ja talitluslik mitmekesisus, näited ning tähtsus looduses. Viiruste levik ja 
paljunemine. HIVi organismisisene toime ning haigestumine AIDSi. Inimesel levinumad viirushaigused 
ning haigestumise vältimine. Bakterite levik ja paljunemine. Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised 
kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamisega kaasnevad teaduslikud, seadusandlikud, 
majanduslikud ja eetilised probleemid. Geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning 
elukutsed. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Bakterite mitmekesisuse uurimine. 
2. Bakterite elutegevust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga. 
 
Pärilikkus ja muutlikkus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 
2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 
3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 
4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 
5) seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide 
rekombineerumisega; 
6) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 
7) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, ABO- ja reesussüsteemi vererühmadest ning 
suguliitelisest pärandumisest; 
8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.  
Õppesisu 
Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste kujunemisel. 
Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses. Mittepäriliku 
muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus. Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos 
inimese näitel. 
Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo 
määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, ABO-ja 
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reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkuse ja keskkonnategurite 
mõju inimese terviseseisundile. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Praktiline töö keskkonnategurite mõjust reaktsiooninormi avaldumisele. 
2. Päriliku muutlikkuse tekkemehhanismide ja avaldumise uurimine , sh arvutimudeli abil 
 
2.1.6. IV kursus „Bioevolutsioon ja Ökoloogia" 
Bioevolutsioon  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 
2) toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 
3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 
4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 
5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 
6) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise 
tekkemehhanisme ning avaldumisvorme; 
7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 
8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse. 
Õppesisu 
Evolutsiooniidee täiustumise seos loodusteaduste arenguga. Darwini evolutsiooniteooria 
põhiseisukohad. Loodusteaduslikest uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid. Eri seisukohad elu 
päritolu kohta Maal. Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine. 
Olelusvõitlus, selle vormid. Loodusliku valiku vormid ja tulemused. Kohastumuste eri vormide 
kujunemine. Mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja isolatsiooni 
osa liigitekkes. Makroevolutsiooniliste protsesside - evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja 
väljasuremise - tekkemehhanismid ning avaldumisvormid. Bioevolutsioon ja süstemaatika. Inimlaste 
lahknemine inimahvidest ning uute tunnuste kujunemine. Perekond inimene, selle eripära võrreldes 
inimahvidega. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta. Inimese evolutsiooni mõjutavad 
tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon. Bioevolutsiooni pseudoteaduslikud käsitlused. 
Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Olelusvõitluse tulemuste uurimine arvutimudeliga. 
2. Praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses. 
 
Ökoloogia  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 
2) analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakenduslikke näiteid; 
3) seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega; 
4) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta 
ökosüsteemis; 
5) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 
6) hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub 
vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonda; 
7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid; 
8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid. 
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Õppesisu 
Abiootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide elutegevusele. Ökoloogilise teguri toime graafiline 
iseloomustamine ning rakendamise võimalused. Biootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide 
erinevates kooseluvormides. 
Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed. Toiduahela peamiste lülide -tootjate, 
tarbijate ja lagundajate - omavahelised toitumissuhted. Iseregulatsiooni kujunemine ökosüsteemis ning 
seda mõjutavad tegurid. Ökoloogilise tasakaalu muutuste seos populatsioonide arvu ja arvukusega. 
Ökoloogilise püramiidi reegli ülesannete lahendamine. Biosfääri läbiv energiavoog kui Maal eksisteeriva 
elu alus. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Uuring abiootiliste tegurite mõjust populatsioonide arvule või arvukusele. 
2. Ökosüsteemi iseregulatsiooni uurimine arvutimudeliga. 
 
Keskkonnakaitse 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 
tegevusse looduskeskkonnas; 
2) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust; 
3) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses; 
4) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu 
tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 
5) selgitab Eesti «Looduskaitseseaduses" esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob näiteid; 
6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 
7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, 
arvestades teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 
8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi 
suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid. 
Õppesisu 
Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed. Loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegsed suunad Eestis ning 
maailmas. Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad riiklikud kokkulepped ja riigisisesed meetmed. Säästva 
arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse 
seadusandlus ja korraldus Eestis. Teaduslike, majanduslike, eetilis-moraalsete seisukohtadega ning 
õigusaktidega arvestamine, lahendades keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme ning langetades otsuseid. 
Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine 
1. Väikesemahuline uuring säästva arengu strateegia rakendamisest kohalikul tasandil. 
2. Isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga. 
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3. GEOGRAAFIA 
3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gumnaasiumi geograafiaopetusega taotletakse, et opilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende tahtsusest 
igapaevaelus ja uhiskonna arengus; 
2) on omandanud susteemse ulevaate looduses ning uhiskonnas toimuvatest nahtustest ja protsessidest, 
nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust; 
3) markab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal-majanduslikel ja 
keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailmakodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) moistab inimtegevuse voimalusi ja tagajargi erinevates geograafilistes tingimustes, vaartustab nii 
kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust ning jatkusuutlikku 
arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka voorkeelsetest teabeallikatest geograafiainfot, hindab seda kriitiliselt ning teeb 
pohjendatud jareldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ulevaate geograafiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasioppimisvoimalustest, 
rakendab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi igapaevaelus. 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevotlik ning motiveeritud 
elukestvaks oppeks. 
 
3.1.1. Gümnaasiumi õpitulemused  
Gumnaasiumi lopetaja: 
1) tunneb huvi looduses ning uhiskonnas lokaalsete ja globaalsete nahtuste, nende uurimise ning 
loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; 
2) moistab looduses ja uhiskonnas nahtuste ning protsesside ruumilise paiknemise seadusparasusi, 
vastastikuseid seoseid ja arengu dunaamikat; 
3) analuusib inimtegevuse voimalusi ja tagajargi erinevates geograafilistes tingimustes ning vaartustab 
nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduse ja kultuuri mitmekesisust; 
4) analuusib looduse ja uhiskonna vastastikmojusid kohalikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil, toob 
selle kohta naiteid ning vaartustab keskkonna jatkusuutlikku arengut; 
5) kasutab geograafiainfo leidmiseks teabeallikaid (sh veebipohiseid), hindab kriitiliselt neis sisalduvat 
teavet ning edastab seda korrektses ja valjendusrikkas keeles; 
6) lahendab keskkonnas ja igapaevaelus esinevaid probleeme, kasutades teaduslikku meetodit; 
7) vaartustab geograafiateadmisi ning kasutab neid uutes situatsioonides loodusteadus-, tehnoloogia- ja 
sotsiaalprobleeme lahendades ning pohjendatud otsuseid tehes, sh karjaari plaanides; 
8) kasutab geograafiainfo kogumiseks, tootlemiseks ja edastamiseks nuudisaegseid tehnovahendeid. 
 
3.1.2. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
3.1.3. I kursus „Rahvastik ja majandus“  
Geograafia areng ja uurimismeetodid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste teadusharudega ning 
geograafia kohta tanapaeva teaduses; 
2) toob naiteid nuudisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja moodistamisi, 
korraldab kusitlusi ning kasutab andmebaase andmete kogumiseks; 
3) kasutab teabeallikaid, sh kohateabe teenuseid, interaktiivseid kaarte ja veebipohiseid andmebaase info 
leidmiseks, seoste analuusiks ning uldistuste ja jarelduste tegemiseks; 
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4) analuusib teabeallikate jargi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust ning 
inimtegevuse voimalikke tagajargi. 
Õppesisu 
Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nuudisaegsed uurimismeetodid geograafias. 
Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti pohikaart, veebipohised andmebaasid ja 
kohateabeteenused. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: probleemulesannete lahendamine Maa-ameti geoportaali ja teiste 
interaktiivsete kaartidega. 
 
Ühiskonna areng ja üleilmastumine 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab arengutaseme naitajaid ning riikide ruhmitamist nende alusel; 
2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infouhiskonda; 
3) selgitab globaliseerumist ja selle eri aspekte, toob naiteid uleilmastumise moju kohta eri riikides; 
4) vordleb ja analuusib teabeallikate pohjal riikide arengutaset; 
5) on omandanud ulevaate maailma poliitilisest kaardist. 
Õppesisu 
Riikide arengutaseme mootmine. Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse jargi maailmamajandusse. 
Agraar-, toostus- ja infouhiskond. Uleilmastumine ehk globaliseerumine ja maailmamajanduse areng. 
Põhimõisted: agraar-, industriaal- ja infouhiskond, arengumaa ning arenenud riik, uleilmastumine, SKT, 
inimarengu indeks. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal uhe valitud riigi arengutaseme analuus voi 
riikide vordlus arengutaseme naitajate pohjal. 
 
Rahvastik 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) analuusib teabeallikate pohjal rahvastiku paiknemist ning tihedust maailmas, etteantud regioonis voi 
riigis; 
2) analuusib demograafilise ulemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist maailmas, etteantud 
regioonis voi riigis ning seostab seda arengutasemega; 
3) analuusib rahvastikupuramiidi jargi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri ning selle 
moju majanduse arengule; 
4) vordleb sundimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste peamisi pohjusi; 
5) toob naiteid rahvastikupoliitika rakendamise ja selle vajalikkuse kohta; 
6) teab rande liike ja rahvusvaheliste rannete peamisi suundi ning analuusib etteantud piirkonna rannet, 
seostades seda peamiste tombe- ja touketeguritega; 
7) analuusib randega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajargi lahte- ja sihtriigile ning mojusid 
elukohariiki vahetanud inimesele; 
8) analuusib teabeallikate pohjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni), 
rahvastikuprotsesse ja nende moju riigi majandusele; 
9) vaartustab kultuurilist mitmekesisust ning on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 
religiooni suhtes. 
Õppesisu 
Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mojutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle muutumine. 
Demograafiline uleminek. Rahvastiku struktuur ja selle moju riigi arengule. Sundimust ja suremust 
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mojutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Rande pohjused ning liigitamine. Pagulus. Peamised randevood 
maailmas. Rande tagajarjed. Randega seotud probleemid. 
Pхhimхisted: demograafia, demograafiline uleminek, traditsiooniline rahvastiku tuup, nuudisaegne 
rahvastiku tuup, demograafiline plahvatus, rahvastiku vananemine, sundimus, suremus, loomulik iive, 
rahvastiku soolis-vanuseline koosseis, migratsioon, immigratsioon, emigratsioon, migratsiooni tombe- ja 
touketegurid, toohoive struktuur, rahvastikupoliitika. 
Praktilised tццd ja IKT rakendamine: teabeallikate jargi uhe valitud riigi demograafilise situatsiooni 
ulevaate koostamine. 
 
Asustus 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) vordleb linnu arenenud ja arengumaades; 
2) analuusib linnastumise kulgu arenenud ja arengumaades; 
3) analuusib etteantud info pohjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi, 
4) toob naiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade plaanimise ning sotsiaalsete ja 
keskkonnaprobleemide kohta; 
5) analuusib kaardi ja muude teabeallikate pohjal etteantud riigi voi piirkonna asustust; 
6) on omandanud ulevaate maailma linnastunud piirkondadest, teab suuremaid linnu ja linnastuid. 
Õppesisu 
Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mojutavad tegurid eri aegadel. Linnastumise kulg 
arenenud ja arengumaades. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine. Linnastumisega kaasnevad 
probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ning selle plaanimine. 
Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, vastulinnastumine, taaslinnastumine, ulelinnastumine, 
linnastu, megalopolis, slumm, linna sisestruktuur. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: uhe valitud riigi asustuse analuus voi asula sisestruktuuri 
analuus teabeallikate jargi. 
 
Muutused maailmamajanduses 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) analuusib teabeallikate pohjal riigi majandusstruktuuri ja hoivet ning nende muutusi; 
2) analuusib tootmise paigutusnihkeid tanapaeval autotoostuse ja kergetoostuse naitel; 
3) toob naiteid tehnoloogia ja tootearenduse moju kohta majanduse arengule; 
4) analuusib etteantud teabeallikate jargi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, seoseid teiste 
majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning moju keskkonnale; 
5) analuusib teabeallikate jargi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa riigi majanduses. 
Õppesisu 
Muutused majanduse struktuuris ja hoives. Tootmist mojutavad tegurid ning muutused tootmise 
paigutuses autotoostuse ja kergetoostuse naitel. Rahvusvaheliste firmade osa majanduses. Turismi roll 
riigi majanduses ja moju keskkonnale. Transpordi areng ning moju maailmamajandusele. 
Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne sektor, ettevotlusklaster; 
korgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, fordism, toyotism, geograafiline toojaotus, 
transpordigeograafiline asend, rahvusvaheline firma. 
Praktilised tццd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal uhe valitud riigi transpordigeograafilise 
asendi voi turismimajanduse analuus. 
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3.1.4. II kursus „Maa kui süsteem“  
Sissejuhatus 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) iseloomustab Maa sfaare kui susteeme ning toob naiteid nendevaheliste seoste kohta; 
2) analuusib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust moju; 
3) kirjeldab geokronoloogilise skaala jargi uldjoontes Maa arengut. 
Õppesisu 
Maa kui susteem. Maa teke ja areng. Geoloogiline ajaarvamine. 
Põhimõisted: susteem, avatud ja suletud susteem, geokronoloogiline skaala. 
 
Litosfäär 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) tunneb looduses ja pildil ara lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, teab nende 
tahtsamaid omadusi ning toob naiteid kasutamise kohta; 
2) teab kivimite liigitamist tekke jargi ja selgitab kivimiringet; 
3) iseloomustab Maa siseehitust ning vordleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 
4) kirjeldab geoloogilisi protsesse laamade aarealadel ja kuuma tapi piirkonnas; 
5) iseloomustab teabeallikate jargi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, seostades neid 
laamade liikumisega; 
6) kirjeldab ja vordleb teabeallikate jargi vulkaane, seostades nende paiknemist laamtektoonikaga, ning 
vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 
7) teab maavarinate piirkondi, selgitab nende teket ja tugevuse mootmist; 
8) toob naiteid maavarinate ning vulkanismiga kaasnevate nahtuste moju kohta keskkonnale ja 
majandustegevusele. 
Õppesisu 
Maa siseehitus ja litosfaari koostis. Kivimite liigitus tekke alusel. Laamtektoonika, laamade liikumisega 
seotud protsessid. Vulkanism. Maavarinad. 
Põhimõisted: mandriline ja ookeaniline maakoor, litosfaar, astenosfaar, vahevoo, sise- ja valistuum, 
mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, ookeani keskahelik, suvik, 
kurdmaestik, vulkaaniline saar, kuum tapp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja kilpvulkaan, 
murrang, maavarina kolle, epitsenter, seismilised lained, Richteri skaala, tsunami. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal ulevaate koostamine monest vulkaanilisest 
voi seismilisest piirkonnast. 
 
Atmosfäär 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) kirjeldab atmosfaari koostist ja joonise jargi atmosfaari ehitust; 
2) selgitab joonise jargi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 
3) selgitab kliima kujunemist eri tegurite mojul, sh aastaaegade teket; 
4) selgitab joonise pohjal uldist ohuringlust ning selle moju eri piirkondade kliimale; 
5) analuusib kliima moju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 
6) iseloomustab ilmakaardi jargi ilma etteantud kohas; 
7) kirjeldab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi jargi etteantud koha kliimat ning seostab selle 
kliimat kujundavate tegurite mojuga; 
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8) analuusib jooniste pohjal kliima luhi- ja pikemaajalist muutumist ning selgitab eri tegurite, sh 
astronoomiliste tegurite rolli kliimamuutustes. 
Õppesisu 
Atmosfaari tahtsus, koostis ja ehitus. Paikesekiirguse jaotumine Maal, kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt 
ja selle tahtsus. Kliimat kujundavad tegurid. Uldine ohuringlus. Temperatuuri ja sademete 
territoriaalsed erinevused. Ohumassid, tsuklonid ning antitsuklonid. Kliimamuutused. 
Põhimõisted: atmosfaar, troposfaar, stratosfaar, osoonikiht, kiirgusbilanss, kasvuhoonegaasid, 
kasvuhooneefekt, uldine ohuringlus, Coriolisi joud, tsuklon, antitsuklon, soe ja kulm front, mussoon, 
passaat, laanetuuled, troopilised tsuklonid. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) internetist ilmakaardi leidmine ning selle pohjal ilma iseloomustamine etteantud kohas; 
2) kliimadiagrammi ja kliimakaartide jargi etteantud koha kliima iseloomustus, tuginedes kliimat 
kujundavatele teguritele. 
 
Hüdrosfäär 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab vee jaotumist Maal ning kirjeldab veeringet ja veeringe lulisid maailma eri piirkondades; 
2) analuusib kaardi ja jooniste jargi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid erinevusi 
maailmameres; 
3) selgitab hoovuste teket, liikumise seaduspara ning rolli kliima kujunemises; 
4) selgitab tousu ja moona teket ning nende tahtsust; 
5) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust jarsk- ja laugrannikutel ning toob naiteid inimtegevuse 
moju kohta rannikutele; 
6) teab liustike levikut, selgitab nende teket, jaotumist ning tahtsust. 
Õppesisu 
Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tahtsus ning roll kliima kujunemises. Veetemperatuur, 
soolsus, hoovused ja looded maailmameres. Rannaprotsessid ning erinevate rannikute kujunemine. 
Liustikud, nende teke, levik ja tahtsus. 
Põhimõisted: hudrosfaar, maailmameri, veeringe lulid, soe ja kulm hoovus, tous ja moon, mandrilava, 
rannik, rannanolv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasaar, mandri- ja magiliustik. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal ulevaate koostamine monest rannikust. 
 
Biosfäär 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) vordleb keemilist ja fuusikalist murenemist, teab murenemise tahtsust looduses; 
2) iseloomustab mulla koostist ja mulla kujunemist; 
3) kirjeldab joonise pohjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse; 
4) tunneb joonistel ara leet-, must-, puna- ja gleistunud mulla; 
5) teab bioomide tsonaalset levikut; 
6) analuusib looduse komponentide vahelisi seoseid uhe bioomi naitel. 
Õppesisu 
Kliima, taimestiku ja mullastiku vahelised seosed. Kivimite murenemine. Mulla koostis ja ehitus; mulla 
omadused. Mullatekke tegurid ja mullaprotsessid. Bioomid. 
Põhimõisted: biosfaar, bioom, fuusikaline ja keemiline murenemine, lahtekivim, mulla mineraalne osa, 
huumus, humifitseerumine, mineraliseerumine, mullaprofiil, leetumine, kamardumine, gleistumine, 
gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, punamuld. 
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Praktilised tццd ja IKT rakendamine: teabeallikate jargi uhe piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 
seoste analuus. 
 
3.1.5. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“  
Põllumajandus ja keskkonnaprobleemid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) selgitab toiduprobleemide tekkepohjusi maailma eri regioonides; 
2) iseloomustab omatarbelist ja kaubanduslikku ning intensiivset ja ekstensiivset pollumajandust eri 
talutuupide naiteil; 
3) analuusib teabeallikate pohjal pollumajandust eri loodusolude ning arengutasemega riikides; 
4) valdab ulevaadet olulisemate kultuurtaimede peamistest kasvatuspiirkondadest; 
5) selgitab pollumajanduse moju muldadele ja pohjaveele; 
6) toob naiteid pollumajanduse ja vesiviljelusega kaasnevate keskkonnaprobleemide kohta arenenud ja 
vahem arenenud riikides. 
Õppesisu 
Maailma toiduprobleemid. Pollumajanduse arengut mojutavad looduslikud ja majanduslikud tegurid. 
Pollumajandusliku tootmise tuubid. Pollumajanduslik tootmine eri loodusolude ja arengutasemega 
riikides. Pollumajanduse moju keskkonnale. Maailma kalandus ja vesiviljelus. Maailmamere reostumine 
ning kalavarude vahenemine. 
Põhimõisted: vegetatsiooniperiood, pollumajanduse spetsialiseerumine, omatarbeline ja kaubanduslik 
pollumajandus, ekstensiivne ja intensiivne pollumajandus, oko- ehk mahepollumajandus, 
niisutuspollundus, alanduslehter, mullaviljakus, muldade erosioon, sooldumine ja degradeerumine, 
vesiviljelus. 
Praktilised tццd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal ulevaate koostamine uhe valitud riigi 
pollumajandusest voi vesiviljelusest. 
 
Metsamajandus ja -tööstus ning keskkonnaprobleemid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) selgitab metsamajanduse ja puidutoostusega seotud keskkonnaprobleeme; 
2) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning naitab kaardil peamisi puidu ja 
puidutoodete kaubavoogusid; 
3) analuusib vihmametsa kui okosusteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tahtsust; 
4) analuusib vihmametsade ja parasvootme okasmetsade majanduslikku tahtsust, nende majandamist 
ning keskkonnaprobleeme. 
Õppesisu 
Eri tuupi metsade levik. Metsade havimine ja selle pohjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende 
majandamine. Parasvootme okasmetsad ja nende majandamine. Metsatoostus arenenud ning vahem 
arenenud riikides. Metsade saastlik majandamine ja kaitse. 
Põhimõisted: metsatuup, bioloogiline mitmekesisus, metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, 
metsamajandus ja -toostus, metsatoostuse klaster, jatkusuutlik ja saastev areng. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate pohjal ulevaate koostamine uhe valitud riigi 
metsamajandusest ja -toostusest voi riikide metsamajanduse vordlus. 
 
Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
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1) analuusib energiaprobleemide tekkepohjusi ja voimalikke lahendusi ning vaartustab saastlikku 
energia kasutamist; 
2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majandus- ja keskkonnaprobleeme; 
3) analuusib etteantud teabe jargi muutusi maailma energiamajanduses; 
4) analuusib fossiilsete kutuste kasutamist energia tootmisel ning kaasnevaid keskkonnaprobleeme, teab 
peamisi kaevandamise/ammutamise piirkondi; 
5) analuusib hudroelektrijaama rajamisega kaasnevaid sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnaprobleeme 
uhe naite pohjal; 
6) analuusib tuumaenergia tootmisega kaasnevaid riske konkreetsete naidete pohjal; 
7) analuusib taastuvate energiaallikate kasutamise voimalusi ning nende kasutamisega kaasnevaid 
probleeme; 
8) analuusib teabeallikate pohjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist. 
Õppesisu 
Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nuudisaegne tehnoloogia 
energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid. 
Põhimõisted: energiamajandus, energiajulgeolek, taastuvad ja taastumatud energiaallikad, fossiilsed 
kutused, tuuma-, hudro-, tuule-, paikese-, biomassi-, loodete ja geotermaalenergia, energiakriis, Kyoto 
protokoll, saastekvoot. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: teabeallikate jargi ulevaate koostamine uhe valitud riigi 
energiamajandusest. 
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4. FÜÜSIKA 
4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gumnaasiumi fuusikaoppega taotletakse, et opilane: 
1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning susteemset motlemist 
loodusnahtusi kirjeldades ja seletades; 
2) tunneb huvi fuusika ja teiste loodusteaduste vastu ning teadvustab fuusikaga seotud elukutsete 
vajalikkust jatkusuutliku uhiskonna arengus; 
3) vaartustab fuusikat kui looduse koige uldisemaid pohjuslikke seoseid uurivat teadust ja tahtsat 
kultuurikomponenti; 
4) moistab mudelite tahtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite arengut ja paratamatut piiratust; 
5) kogub ning analuusib infot, eristades usaldusvaarset teavet infomurast ja teaduslikke teadmisi 
ebateaduslikest; 
6) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid fuusikaulesandeid ning rakendab 
loodusteaduslikku meetodit probleemulesandeid lahendades; 
7) moistab fuusika seotust tehnika ja tehnoloogiaga; 
8) kasutab fuusikas omandatud teadmisi ning oskusi loodusteadus-, tehnoloogia- ja igapaevaprobleeme 
lahendades ning pohjendatud otsuseid tehes. 
 
4.1.1. Gümnaasiumi õpitulemused  
Gumnaasiumi fuusikaopetusega taotletakse, et opilane: 
1) kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnahtusi ning nende tehnilisi rakendusi; 
2) vaartustab fuusikateadmisi looduse, tehnoloogia ja uhiskonna vastastikuste seoste moistmisel; 
3) sonastab etteantud situatsioonikirjelduse pohjal uurimiskusimusi, kavandab ja korraldab 
eksperimente, tootleb katseandmeid ning teeb jareldusi uurimiskusimuses sisalduva hupoteesi 
kehtivuse kohta; 
4) lahendab situatsiooni-, arvutus- ja graafilisi ulesandeid ning hindab kriitiliselt saadud tulemuste 
toeparasust; 
5) teisendab loodusnahtuse fuusikalise mudeli uhe kirjelduse teiseks (verbaalkirjelduse valemiks voi 
jooniseks ja vastupidi); 
6) kasutab erinevaid infoallikaid, hindab ja analuusib neis sisalduvat infot ning leiab tavaelus kerkivatele 
fuusikalistele probleemidele lahendusi; 
7) teadvustab teaduse ning tehnoloogia arenguga kaasnevaid probleeme ja arengusuundi elukeskkonnas 
ning suhtub loodusesse ja uhiskonnasse vastutustundlikult; 
8) omandanud ulevaate fuusikaga seotud ametitest, erialadest ja edasioppimisvoimalustest, rakendab 
fuusikas omandatud teadmisi ja oskusi igapaevaelus. 
 
4.1.2. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
4.1.3. I kursus „Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika“  
Füüsika meetod 
Õpitulemused 
Kursuselõpus õpilane: 
1) selgitab mõisteid loodus, maailm ja vaatleja; hindab füüsika kohta teiste loodusteaduste seas ning 
määratleb füüsika uurimisala; 
2) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning nimetab 
nende erinevusi; 
3) selgitab loodusteadusliku meetodi olemust ja teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse 
mudelini; 
4) põhjendab mõõteseaduse vajalikkust üldaktseptitavate mõõtmistulemuste saamiseks; 
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5) mõistab mõõdetava suuruse ja mõõtmistulemuse suuruse väärtuse erinevust; 
6) teab    ja    rakendab    rahvusvahelise    mõõtühikute    süsteemi    (SI)    põhisuurusi    ning    nende 
mõõtühikuid; 
7) teab,   et   korrektne   mõõtetulemus   sisaldab   ka   määramatust,   ning   kasutab   mõõtmisega 
kaasnevat mõõtemääramatust hinnates standardhälvet; 
8) toob näiteid põhjusliku seose kohta; 
9) mõistab, et füüsika üldprintsiibid on kõige üldisemad tõdemused looduse kohta, ning tõestab 
nende kehtivust kooskõla eksperimendiga. 
Õppesisu 
Füüsika kui loodusteadus. Füüsika kui nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, makro- ja 
megamaailm. Loodusteaduslik meetod. Vaatlus, eksperiment, mudeli loomine. Mudeli järelduste 
kontroll ning  mudeli  areng.  Mõõtmine  ja  mõõtetulemus.  Mõõtesuurus  ja  mõõdetava  suuruse  
väärtus. Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI). 
Mõõteriistad ja mõõtevahendid. Mõõteseadus. Mõõtemääramatus ning selle hindamine. Mõõtetulemuste 
analüüs. Põhjuslikkus ja juhuslikkus füüsikas. Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus. Füüsikaga 
seotud ohud. Üldprintsiibid. 
Põhimõisted: loodus, loodusteadus, füüsika, mõõtevahend, taatlemine, nähtavushorisont, makro-, 
mikro- ja megamaailm; vaatlus, hüpotees, eksperiment, mõõtmine, mõõtühik, mõõtühikute süsteem, 
mõõtemääramatus, mõõtesuurus, mõõdetava suuruse väärtus, mõõtetulemus, mõõtevahend, 
taatlemine. 
Praktiline tegevus ja IKT kasutamine: 
1) juhusliku loomuga nähtuse (palli põrke, heitkeha liikumise, kaldpinnalt libisemise vms) uurimine 
koos mõõtmistulemuste analüüsiga; 
2) keha joonmõõtmete mõõtmine ja korrektse mõõtetulemuse esitamine; 
3) mõõtmisest ning andmetöötlusest mudelini jõudmine erinevate katsete põhjal. 
 
Kulgliikumise  kinemaatika  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) mõistab,  et  füüsikalised  suurused  pikkus  (ka  teepikkus),  ajavahemik  (∆t)  ja  ajahetk  (t) põhinevad 
kehade ning nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel; 
2) teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus, ning toob näiteid liikumise suhtelisuse kohta 
makromaailmas; 
3) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast; 
4) teab, et väli liigub aine suhtes alati suurima võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega; 
5) eristab skalaarseid ja vektoriaalseid suurusi ning toob nende kohta näiteid; 
6) seletab  füüsika  valemites  esineva  miinusmärgi  tähendust  (suuna 
vastupidiseks); 
7) eristab  nähtuste  ühtlane  sirgjooneline  liikumine,  ühtlaselt  kiirenev 

muutumine  esialgsele 
 
sirgjooneline  liikumine, 

ühtlaselt  aeglustuv  sirgjooneline  liikumine  ja   vaba  langemine  olulisi  tunnuseid  ning  toob 
sellekohaseid näiteid; 
8) selgitab füüsikaliste suuruste kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe tähendusi ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
9) lahendab  probleemülesandeid,  rakendades  definitsioone ja ;  kasutab 
ühtlase   sirgjoonelise liikumisvõrrandeid 
liikumise   ja   ühtlaselt   muutuva   liikumise või ; kirjeldamiseks   vastavalt 
10) analüüsib ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse ning teepikkuse graafikuid; 
oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust pindala; 
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11) rakendab  ühtlaselt muutuva  sirgjoonelise  liikumise,  sh  vaba  langemise  kiiruse,  nihke  ja  
kiirenduse leidmiseks järgmisi seoseid: ; ; .Õppesisu 
Punktmass  kui  keha mudel. Koordinaadid. Taustsüsteem, liikumise suhtelisus. Relatiivsusprintsiip. 
Teepikkus ja nihe. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv sirgjooneline liikumine: 
kiirus, kiirendus, liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse sõltuvus ajast, vastavad graafikud. Nihe, 
kiirus ja kiirendus kui vektoriaalsed suurused. Vaba langemine kui näide ühtlaselt kiireneva 
liikumise kohta. Vaba langemise kiirendus. Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast vertikaalsel liikumisel. 
Erisihiliste liikumiste sõltumatus. 
Põhimõisted: füüsikaline suurus, skalaarne ja vektoriaalne suurus, pikkus, liikumisolek, aeg, 
kulgliikumine, punktmass, taustsüsteem, kinemaatika, teepikkus, nihe, keskmine kiirus, hetkkiirus, 
kiirendus, vaba langemine. 
Praktiline tegevus: 
1) kiiruse ja kiirenduse mõõtmine; 
2) langevate kehade liikumise uurimine; 
3) kaldrennis veereva kuuli liikumise uurimine; 
4) heitkeha liikumise uurimine. 
 
4.1.4. II kursus „Mehaanika“  
Dünaamika 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1. selgitab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon esinemist ning 
rakendumist looduses; 
2. täiendab  etteantud  joonist  vektoritega,  näidates  kehale  mõjuvaid püsimisel (v = const, a = 0) kui 
ka muutumisel (a = const ≠ 0); 
3. oskab jõu komponentide kaudu leida resultantjõudu;jõude  nii  liikumisoleku 
4. selgitab ja rakendab Newtoni seadusi ning seostab neid igapäevaelu nähtustega; 
5. sõnastab  impulsi  jäävuse  seaduse  ja  lahendab  probleemülesandeid,  kasutades  seost 
 
6. seostab  reaktiivliikumist  impulsi  jäävuse  seadusega;  toob  näiteid looduses ja rakenduste 
kohtatehnikas;reaktiivliikumise  kohta 
7. toob näiteid nähtuste kohta, kus impulsi muutumise kiirus on võrdne seda muutust põhjustava 
jõuga; 
8. rakendab gravitatsiooniseadust ; 
9. unneb gravitatsioonivälja mõistet; 
10. teab, et üldrelatiivsusteooria kirjeldab gravitatsioonilist vastastikmõju kaudu;aegruumi 
kõverdumise 
11. kasutab mõisteid raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon,rõhumisjõud ja rõhk 
a. probleemülesandeid lahendades ning rakendab seost P = m (g ± a); 
12. selgitab  mõisteid  hõõrdejõud  ja   elastsusjõud  ning  rakendab  loodus-  ja  tehiskeskkonnas 
toimuvaid nähtusi selgitades seoseid Fh = µ N ja Fe = – k ∆l; 
13. rakendab mõisteid töö, energia, kineetiline ja potentsiaalne energia, võimsus, kasulik energia, kasutegur, 
selgitades looduses ja tehiskeskkonnas toimuvaid nähtusi;  
14. rakendab probleeme lahendades seoseid A = Fs cos α; , Ep = mgh ning E = Ek + Ep; 
15. selgitab energia miinimumi printsiibi kehtivust looduses ja tehiskeskkonnas. 
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Õppesisu 
Newtoni seadused. Jõud. Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Muutumatu kiirusega liikumine 
jõudude tasakaalustumisel.Keha impulss. Impulsi Gravitatsiooniseadus. Raskusjõud, keha kaal, 
toereaktsioon. Kaalutus. Elastsusjõud. Hooke’i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. Töö ja 
energia. Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine 
teisteks energia liikideks. Energia miinimumi printsiip. Energia jäävuse seadus looduses ja tehnikas. 
Põhimõisted: kuju muutumine, reaktiivliikumine, resultantjõud, keha inertsus ja mass, impulss, impulsi 
jäävuse seadus, raskusjõud, keha kaal, kaalutus, toereaktsioon, elastsusjõud, jäikustegur, hõõrdejõud, 
hõõrdetegur, mehaanilise energia jäävuse seadus, energia muundumine. 
Praktiline tegevus: 
1) tutvumine Newtoni seaduste olemusega; 
2) jäikusteguri määramine; 
3) liugehõõrdeteguri määramine; 
4) seisuhõõrde uurimine; 
5) tutvumine reaktiivliikumise ja jäävusseadustega. 
 
Perioodilised liikumised  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) seostab  looduses  ja tehnoloogias esinevad perioodilised nähtused ühtlase  ja mitteühtlase 
tiirlemise ning pöörlemisega; 
2) kasutab ringliikumist kirjeldades füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, nurkkiirus, 
joonkiirus ja kesktõmbekiirendus; 
3) rakendab ringliikumisega seotud probleemülesannete lahendamisel järgmisi seoseid:  
, , , ; 
4) analüüsib orbitaalliikumist, kasutades inertsi ja kesktõmbejõu mõistet; 
5) kasutab vabavõnkumise ja sundvõnkumise mõistet looduses ning tehnikas toimuvaid võnkumisi 
kirjeldades; 
6) rakendab füüsikalisi suurusi hälve, amplituud, periood, sagedus ja faas perioodilisi liikumisi kirjeldades; 
7) kasutab võnkumise probleemülesandeid lahendades seoseid 
8) analüüsib energia jäävuse seaduse kehtivust pendli võnkumisel; 
9) analüüsib võnkumise graafikuid; 
10) selgitab resonantsi ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja tehnikas; 
11) kirjeldab piki- ja ristlainete tekkimist ning levimist ning toob nende kohta näiteid; 
12) rakendab füüsikalisi suurusi lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus lainenähtusi selgitades; 
13) kasutab probleeme lahendades seoseid , ja ; 
14) toob nähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon näiteid loodusest ning tehnikast. 
Õppesisu 
Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, 
kesktõmbekiirendus. Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas, orbitaalliikumine. Võnkumine 
kui perioodiline liikumine. Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. 
Energia muundumine võnkumisel. Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. Lained. Piki- ja 
ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, kiirus, periood ja sagedus. Lainenähtused: 
peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon, lained looduses ning tehnikas. 
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Põhimõisted: pöördenurk, periood, sagedus, nurkkiirus, joonkiirus, kesktõmbekiirendus, võnkumine, 
hälve, amplituud, periood, sagedus, faas, vabavõnkumine, sundvõnkumine, pendel, resonants, laine, 
pikilaine, ristlaine, lainepikkus, peegeldumine, murdumine, interferents, difraktsioon. 
Praktiline tegevus: 
1) pöördliikumise uurimine, kesktõmbekiirenduse määramine; 
2) matemaatilise pendli ja vedrupendli võnkumise uurimine; 
3) gravitatsioonivälja tugevuse määramine pendliga; 
4) tutvumine lainenähtustega; 
5) helikiiruse määramine. 
 
4.1.5. III kursus „Elektromagentism“  
“ Elektriväli ja magnetväli  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) selgitab mõisteid laeng, elektrivool ja voolutugevus ning valemi  
2) võrdleb mõisteid aine ja väli;tähendust; 
3) seostab elektrostaatilise välja laetud keha olemasoluga, rakendades valemit ; 

                  
4) kasutab probleeme lahendades Coulomb’i seadust; 
 

 
5) kasutab probleeme lahendades seoseid , 
ja rakendab superpositsiooni printsiipi elektrostaatilise välja E-vektori konstrueerimisel etteantud 
punktis; 
6) teab, et kahe erinimeliselt laetud paralleelse plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli; 
7) teab,   et   magnetväljal   on   kaks   põhimõtteliselt   erinevat   võimalikku elektrivool, ning rakendab 
valemit tekitajat:  püsimagnet  ja kasutab probleeme lahendades Ampere’i seadust; 
8) määrab sirgvoolu tekitatud magnetinduktsiooni suuna etteantud punktis; 
9) kasutab valemit F = B I l sin α ning Ampere’i jõu suuna määramise eeskirja; 
10) rakendab probleeme lahendades Lorentzi jõu valemit FL =  q  v  B  sin  α ning määrab Lorentzi jõu 
suunda; 
11) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel, rakendades induktsiooni 
elektromotoorjõu mõistet; 
12) võrdleb generaatori ning elektrimootori tööpõhimõtteid; 
13) selgitab elektri- ja magnetvälja energia salvestamise võimalusi. 
Õppesisu 
Elektrilaeng. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse seadus. Elektrivool. Aine ja väli. Coulomb’i seadus. 
Punktlaeng. Väljatugevus. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. Välja 
visualiseerimine, välja jõujooned. Väljade liitumine, superpositsiooni printsiip. Homogeenne elektriväli 
kahe erinimeliselt  laetud plaadi vahel, kondensaator. Püsimagnet ja  vooluga  juhe. Ampere’i jõud. 
Magnetinduktsioon. Liikuvale laetud osakesele mõjuv Lorentzi jõud. Magnetväljas liikuva juhtmelõigu 
otstele indutseeritav pinge. Elektromagnetiline induktsioon. Induktsiooni elektromotoorjõud. 
Magnetvoog. Faraday induktsiooniseadus. Elektrimootor ja generaator. Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. 
Induktiivpool. Homogeenne magnetväli solenoidis. Elektri- ja magnetvälja energia. 
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Põhimõisted: elektrilaeng, elementaarlaeng, voolutugevus, punktlaeng, elektriväli, elektrivälja tugevus, 
potentsiaal, pinge, elektronvolt, jõujoon, kondensaator, püsimagnet, magnetväli, magnetinduktsioon, 
Lorentzi jõud, pööriselektriväli, induktsiooni elektromotoorjõud, magnetvoog, endainduktsioon.  
Praktiline tegevus: 
1) tutvumine välja mõistega elektri- ja magnetvälja näitel; 
2) elektrostaatika katsete tegemine; 
3) kahe vooluga juhtme magnetilise vastastikmõju uurimine; 
4) Ørstedi katsega tutvumine; 
5) elektromagnetilise induktsiooni uurimine; 
6) Lenzi reegli rakendamine; 
7) elektrimootori ja selle omaduste uurimine; 
8) tutvumine kondensaatorite ja induktiivpoolide tööga. 
 
Elektromagnetlained  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane: 
1) selgitab elektromagnetlaine mõistet ja elektromagnetlainete rakendusi; 
2) kirjeldab võnkeringi kui elektromagnetlainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseadet; 
3) kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, rakendades seost c  =  f  λ, ning teab nähtava valguse 
lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 
4) selgitab graafiku järgi elektromagnetlainete amplituudi ja intensiivsuse mõistet; 
5) kirjeldab joonisel või arvutiimitatsiooniga interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas ning toob 
nende rakendamise näiteid; 
6) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse interferentsipildi saamisel; 
vajalikkust vaadeldava 
7) seostab polariseeritud valguse omadusi rakendustega looduses ja tehnikas; 
8) rakendab valguse murdumisseadust, kasutades seoseid ja ; 
9) kirjeldab valge valguse spektriks lahutumise võimalusi; 
10) võrdleb spektrite põhiliike; 
11) seletab    valguse    tekkimist    aatomi    energiatasemete    skeemil    ning    rakendab    probleeme 
lahendades valemit E = h f; 
12) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 
13) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi ning seostab neid vastavate valgusallikatega. 
Õppesisu 
Elektromagnetlainete  skaala.  Lainepikkus  ja  sagedus.  Nähtava  valguse värvuse  seos  valguse 
lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja interferents, 
nende rakendusnäited.  Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse kiirusega.
 Valguse dispersioon.  Spektroskoobi  töö  põhimõte.  Spektraalanalüüs.  Polariseeritud valgus,  selle  
saamine,omadused ja rakendused. Valguse dualism ning dualismiprintsiip looduses. Footoni energia. 
Atomistlik printsiip. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents.  
Põhimõisted: elektromagnetlaine, elektromagnetlainete skaala, lainepikkus, sagedus, kvandi (footoni) 
energia, dualismiprintsiip, amplituud, intensiivsus, difraktsioon, interferents, polarisatsioon, 
elektromagnetväli, murdumine, absoluutne ja suhteline murdumisnäitaja, valguse dispersioon aines, 
prisma, luminestsents. 
Praktiline tegevus: 
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1) ühelt pilult, kaksikpilult ja juuksekarvalt saadava difraktsioonipildi uurimine; 
2) läbipaistva aine murdumisnäitaja määramine; 
3) spektroskoobi valmistamine; 
4) tutvumine erinevate valgusallikatega; 
5) valguse spektri uurimine; 
6) soojuskiirguse uurimine; 
7) polaroidide tööpõhimõtte uurimine; 
8) valguse polariseerumise uurimine peegeldumisel. 
 
4.1.6. IV kursus „Energia“  
Elektrotehnika  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost I = q n v S; 
2) rakendab probleeme lahendades Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta: 
3) rakendab probleeme lahendades järgmisi elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi: 
4) analüüsib metallide eritakistuse temperatuurisõltuvuse graafikut; 
5) kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust; 
6) selgitab pn-siirde olemust, sh päri- ja vastupingestamise korral, ning seostab seda valgusdioodi ja 
fotoelemendi toimimisega; 
7) võrdleb vahelduv- ja alalisvoolu; 
8) analüüsib vahelduvvoolu pinge ja voolutugevuse ajast sõltuvuse graafikut; 
 
9) arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtakisti korral, rakendades seost ; 
10) selgitab   trafo   toimimispõhimõtet   ja   rakendusi   vahelduvvooluvõrgus   ning   elektrienergia 
ülekandes; 
11) arvutab kulutatava  elektrienergia  maksumust ning plaanib selle  järgi uute elektriseadmete 
kasutuselevõttu; 
12) väärtustab elektriohutuse nõudeid ja oskab põhjendada nende vajalikkust. 
Õppesisu 
Elektrivoolu  tekkemehhanism.  Ohmi  seadus.  Vooluallika  elektromotoorjõud eritakistuse   sõltuvus   
temperatuurist.   Vedelike,   gaaside   ja   pooljuhtide ja  sisetakistus.  Metalli elektrijuhtivus;   pn-siire. 
Valgusdiood ja fotoelement. Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine 
ning kasutamine. Elektrienergia ülekanne. Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvooluvõrk. Elektriohutus. 
Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge efektiivväärtused. 
Põhimõisted: alalisvool, laengukandjate kontsentratsioon, elektritakistus, vooluallika elektromotoorjõud 
ja sisetakistus, pooljuht, pn-siire, elektrivoolu  töö ja  võimsus, vahelduvvool, trafo, kaitsemaandus, 
voolutugevuse ning pinge efektiiv- ja hetkväärtused. 
Praktiline tegevus: 
1) voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmine multimeetriga; 
2) vooluallikate uurimine; 
3) elektromotoorjõudude mõõtmine; 
4) tutvumine pooljuhtelektroonika seadmetega (diood, valgusdiood, fotorakk vm); 
5) vahelduvvoolu uurimine; 
6) tutvumine trafode ja võnkeringide tööga. 
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Termodünaamika, energeetika  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest; 
2) võrdleb  Kelvini  temperatuuriskaalat  Celsiuse  temperatuuriskaalaga  ning  kasutab  seost T = t 

(oC) + 273 K; 
3) nimetab mudeli ideaalgaas tunnuseid;  
4) kasutab probleeme lahendades seoseid ;  p  =  n  k  T;
 ; 
5) analüüsib isoprotsesside graafikuid; 
6) seletab siseenergia muutumist töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle kohta näiteid 
loodusest, eristades soojusülekande liike; 
7) võrdleb mõisteid avatud süsteem ja suletud süsteem; 
8) sõnastab termodünaamika I seaduse ja seostab seda valemiga ; 
9) sõnastab termodünaamika II seaduse ning seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 
10) seostab termodünaamika seadusi soojusmasinate tööpõhimõttega; 
11) hindab   olulisemaid taastuvaid   ja   taastumatuid   energiaallikaid, võttes   arvesse   nende 
keskkondlikke mõjusid ning geopoliitilisi tegureid; nimetab energeetika arengusuundi nii Eestis kui ka 
maailmas, põhjendab oma valikuid; 
12) mõistab energiasäästu vajadust ning iga kodaniku vastutust selle eest. 
Õppesisu 
Siseenergia   ja   soojusenergia.   Temperatuur.   Celsiuse   ja   Kelvini   temperatuuriskaala.   Ideaalgaas   
jareaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. Avatud ja suletud süsteemid.Isoprotsessid. Gaasi 
olekuvõrrandiga seletatavadnähtused looduses ning akroparameetrid, nendevahelised seosed.  
Molekulaarkineetilise teooria põhialused. Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. 
Soojusenergia muutmise viisid: töö ja soojusülekanne. Soojushulk. Termodünaamika I seadus, selle 
seostamine isoprotsessidega. Adiabaatiline protsess. Soojusmasina tööpõhimõte, Termodünaamika II 
seadus. soojusmasina   kasutegur,   soojusmasinad   looduses   ning   tehnikas. Pööratavad ja pöördumatud 
protsessid looduses. Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. Energiaülekanne 
looduses ja tehnikas. Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. Energeetilised 
globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ning 
nende lahendamise võimalused. 
Põhimõisted:  siseenergia,temperatuur,  temperatuuriskaala,  ideaalgaas,olekuvõrrand,  avatud  
jasuletud süsteem, isoprotsess, soojushulk, adiabaatiline protsess, pööratav ja pöördumatu protsess, 
soojusmasin, entroopia. 
Praktiline tegevus: 
1) gaasi paisumise uurimine; 
2) isoprotsesside uurimine; 
3) energiatarbe mõõtmine; 
4) keha temperatuuri ja mehaanilise töö vaheliste seoste uurimine; 
5) ainete soojusjuhtivuse võrdlemine. 
 
4.1.7. V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“  
Aine ehituse alused 
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Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) kirjeldab aine olekuid mikrotasandil; 
2) võrdleb reaalgaasi ja ideaalgaasi mudeleid; 
3) kasutab mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus ja kastepunkt ning 
seostab neid ilmastikunähtustega; 
4) selgitab mõisteid pindpinevus, märgamine ja kapillaarsus looduses ning tehnoloogias toimuvate 
nähtustega; 
5) kirjeldab aine olekuid, kasutades õigesti mõisteid faas ja faasisiire; 
6) seletab faasisiirdeid erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel. 
Õppesisu 
Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Molekulaarjõud. Reaalgaas. 
Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. 
Ilmastikunähtused. Pindpinevus. Märgamine ja kapillaarsus, nende ilmnemine looduses. Faasisiirded 
ning siirdesoojused. 
Põhimõisted: aine olek, gaas, vedelik, kondensaine, tahkis, reaalgaas, küllastunud aur, absoluutne ja 
suhteline niiskus, kastepunkt, faas ja faasisiire. 
Praktiline tegevus: 
1) sulamistemperatuuri määramine; 
2) jahutussegude võrdlemine; 
3) keemistemperatuuri sõltuvuse määramine sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist; 
4) õhuniiskuse mõõtmine; 
5) pindpinevuse uurimine; 
6) seebivee omaduste uurimine. 
 
Mikromaailma füüsika Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane: 
1) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid; 
2) kasutab leiulaine mõistet mikromaailma nähtusi kirjeldades; 
3) kirjeldab elektronide difraktsiooni; 
4) nimetab füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 
5) analüüsib eriseoseenergia ja massiarvu sõltuvuse graafikut; 

6) teab, et massi ja energia samasust kirjeldab valem E = m c2; 
7) kirjeldab tuumade lõhustumise ja sünteesi reaktsioone; 
8) seletab radioaktiivse dateerimise meetodi olemust ning toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta; 
9) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning analüüsib tuumaenergeetika eeliseid ja sellega 
seonduvaid ohte; 
10) teab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, analüüsib ioniseeriva kiirguse mõju elusorganismidele ning 
pakub võimalusi kiirgusohu vähendamiseks. 
Õppesisu 
Välis- ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon. 
Määramatusseos. Aatomi kvantarvud. Aatomituum. Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. Massi ja   
energia    samaväärsus.    Tuumareaktsioonid.    Tuumaenergeetika    ja    tuumarelv.    Radioaktiivsus. 
Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse.  
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Põhimõisted:  välis-  ja  sisefotoefekt,  kvantarv,  energiatase,  kvantmehaanika,  määramatusseos, 
eriseoseenergia, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivsus, poolestusaeg, radioaktiivne dateerimine, 
ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse. 
Praktiline tegevus: 
1) tutvumine fotoefektiga; 
2) kiirgusfooni mõõtmine; 
3) udukambri valmistamine. 
 
Megamaailma füüsika  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane: 
1) teab,  et  info  maailmaruumist  jõuab  meieni  elektromagnetlainetena;  nimetab  ning  eristab 
maapealseid ja kosmoses liikuvaid astronoomia vaatlusvahendeid; 
2) võrdleb Päikesesüsteemi põhiliste koostisosade mõõtmeid ja liikumisviisi: Päike, planeedid, 
kaaslased, asteroidid, väikeplaneedid, komeedid, meteoorkehad; 
3) kirjeldab tähti, nende evolutsiooni ja planeedisüsteemide tekkimist; 
4) kirjeldab galaktikate ehitust ja evolutsiooni; 
5) kirjeldab universumi tekkimist ja arengut Suure Paugu teooria põhjal. 
Õppesisu 
Astronoomia vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja 
arvestuse alusena. Kalender. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ning tekkimise hüpoteesid. Päike ja 
teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Linnutee galaktika. Universumi struktuur. Universumi 
evolutsioon. 
Põhimõisted: observatoorium, teleskoop, kosmoseteleskoop, Päikesesüsteem, planeet, 
planeedikaaslane, tehiskaaslane, asteroid, komeet, väikeplaneet, meteoorkeha, täht, galaktika, 
Linnutee, kosmoloogia. 
Praktilised tööd: 
1) erinevate taevakehade vaatlemine; 
2) päikesekella valmistamine. 
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5. KEEMIA 
5.1. Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi keemiaõpetusega 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) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning 
lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil; 
3) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda 
kriitiliselt; 
4) kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on   
omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning 
kasutab korrektselt keemiasõnavara; 
5) rakendab omandatud eksperimentaaltöö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi 
reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus; 
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele 
seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi; 
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 
8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning 
kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 
 
5.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb   huvi   keemia   ja   teiste   loodusteaduste   vastu,   mõistab   keemia   tähtsust   ühiskonna 
majanduse, tehnoloogia ja kultuuri arengus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
2) rakendab   keemiaprobleeme   lahendades   loodusteaduslikku   meetodit,   arendab   loogilise 
mõtlemise võimet, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 
3) hangib keemiainfot erinevaist, sh elektroonseist teabeallikaist, analüüsib ja hindab saadud teavet 
kriitiliselt; 
4) mõistab  süsteemselt  keemia  põhimõisteid  ja  keemiliste  protsesside  seaduspärasusi  ning kasutab 
korrektselt keemiasõnavara; 
5) rakendab  omandatud  eksperimentaaltöö  oskusi  keerukamaid  ülesandeid  lahendades  ning 
kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
6) langetab  igapäevaelu  probleeme  lahendades  kompetentseid  otsuseid  ning  hindab  oma 
tegevuse võimalikke tagajärgi; 
7) mõistab  looduse,  tehnoloogia  ja  ühiskonna  vastastikuseid  seoseid  ning  saab  aru  nende  mõjust 
elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; suhtub vastutustundlikult 
elukeskkonnasse ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 
8) on   omandanud   ülevaate   keemiaga   seotud   elukutsetest   ning   kasutab   keemias   omandatud 
teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 
 
5.3. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
5.3.1. I kursus „Keemia alused“  
Sissejuhatus   
Õpitulemused 
Kursuse  lõpus  õpilane: 
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1) valdab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust; 
2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid. 
Õppesisu 
Keemia  kui  teaduse  kujunemine.  Füüsikalised  ja  keemilised  uurimismeetodid  keemias.  Keemiaga 
seotud karjäärivalikud. 
Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs, kvantitatiivne analüüs, keemiline süntees. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: õppekäik keemiaga seotud ettevõttesse, õppeasutusse vms. 
 
Aine ehitus  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane: 
1) kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis (üksikud elektronid, elektronipaarid) 
sõltuvalt elemendi asukohast perioodilisustabelis (A-rühmade elementide korral); 
2) selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist perioodilisustabelis 
seoses aatomi ehituse muutumisega; 
3) määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja minimaalseid oksüdatsiooniastmeid 
elemendi asukoha järgi perioodilisustabelis ning koostab elementide tüüpühendite valemeid; 
4) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust; 
5) hindab   kovalentse   sideme   polaarsust,   lähtudes   sidet   moodustavate   elementide   asukohast 
perioodilisustabelis; 
6) kirjeldab ning hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka vesiniksideme) mõju 
ainete omadustele. 
Õppesisu 
Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine. 
Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete füüsikaliste omaduste sõltuvus 
aine ehitusest. 
Põhimõisted:  aatomorbitaal,  mittepolaarne  kovalentne  side,  polaarne  kovalentne  side,  osalaeng, 
vesinikside. 
Praktilised  tööd  ja  IKT  rakendamine:  lihtsamate  molekulide  struktuuri  uurimine  ja  võrdlemine 
molekulimudelite või arvutiprogrammidega. 
 
Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga püsivamasse olekusse; 
2) selgitab  keemiliste  reaktsioonide  soojusefekte,  lähtudes  keemiliste  sidemete  tekkimisel  ja 
lagunemisel esinevatest energiamuutustest; 
3) analüüsib  keemilise  reaktsiooni  kiirust  mõjutavate  tegurite  toimet  ning  selgitab  keemiliste 
protsesside kiiruse muutmist argielus; 
4) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel 
tasakaal, ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast. 
Õppesisu 
Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid. 
Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine (Le 
Chatelier’ printsiibist tutvustavalt). 



 

359 
 

Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni soojusefekt, reaktsiooni kiirus, katalüsaator, 
katalüüs, pöörduv reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toime uurimine; 
2) keemilise reaktsiooni soojusefekti uurimine; 
3) auto heitgaaside katalüsaatori tööpõhimõtte selgitamine internetimaterjalide põhjal; 
4) keemilise tasakaalu nihkumise uurimine, sh arvutimudeli abil. 
 
Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentsete ainete korral); 
2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku elektrolüüte; 
3) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal; 
4) oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni; 
5) koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul); 
6) hindab ning põhjendab ainete vees lahustumise korral lahuses tekkivat keskkonda. 
Õppesisu 
Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid. 
Hapete ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). Ioonidevahelised 
reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses. 
Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, hape, alus, 
molaarne kontsentratsioon, soola hüdrolüüs. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) lahustumise soojusefektide uurimine; 
2) erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni heleduse või Vernier’ anduriga); nõrkade ja 
tugevate hapete ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine; 
3) ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine; 
4) erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine; 
5) lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel (nt vee mööduva kareduse määramine, leelise 
kontsentratsiooni määramine puhastusvahendis või happe kontsentratsiooni määramine akuhappes 
vms). 
 
5.3.2. II kursus „Anorgaanilised ained“  
Metallid 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja 
pingereas ning koostab  sellekohaseid  reaktsioonivõrrandeid  (metalli  reageerimine mittemetalliga, 
veega, lahjendatud happe ja soolalahusega); 
2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas; 
3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi; 
4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni metallide 
oksüdeerumisel; 
5) põhjendab  korrosiooni  ja  metallide  tootmise  vastassuunalist  energeetilist  efekti,  analüüsib 
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korrosioonitõrje võimalusi; 
6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt elektrolüüsi, 
korrosiooni ja keemilise vooluallika korral); 
7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid. 
Õppesisu 
Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Metallide keemilise 
aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses. 
Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, korrosioon, keemilised 
vooluallikad  (reaktsioonivõrrandeid  nõudmata).  Saagise  ja  lisandite  arvestamine  moolarvutustes 
reaktsioonivõrrandi järgi. 
Põhimõisted: sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline vooluallikas, saagis. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine; 
2) metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja võrdlemine; 
3) metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonidega; 
4) ülevaate (referaadi) koostamine ühe metalli tootmisest ning selle sulamite 
valmistamisest/kasutamisest. 
 
Mittemetallid  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane: 
1) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava elemendi 
asukohaga perioodilisustabelis; 
2) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid; 
3) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust  looduses  ja/või  rakendamise 
võimalusi praktikas. 
Õppesisu 
Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest olenevalt elemendi asukohast 
perioodilisustabelis. Mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema ühendite 
käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside näitel). 
Põhimõisted: allotroopia. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite saamine, 
omaduste uurimine ning võrdlemine. 
 
5.3.3. III kursus „Orgaanilised ained“  
Süsivesinikud ja nende derivaadid  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline ehk 
klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis); 
2) kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste 
nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse 
põhjal aineklassi; 
3) hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine füüsikalisi omadusi 
(lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri); 
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4) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab lihtsamaid 
reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning alkeenide hüdrogeenimise ja 
katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta (ilma reaktsiooni mehhanismideta); 
5) kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ning 
kasutamisega kaasnevaid ohtusid; 
6) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku. 
Õppesisu 
Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted, 
isomeeria. Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) füüsikaliste 
omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste 
omaduste võrdlus. Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ning 
tööstuses (tutvustavalt). 
Põhimõisted:  isomeeria,  asendatud  süsivesinik,  alkaan  ehk  küllastunud  süsivesinik,  küllastumata 
süsivesinik, aromaatne ühend, liitumispolümerisatsioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine 
molekulimudelite ja/või arvutiprogrammiga; 
2) molekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine aurustumissoojuse võrdlemise teel; 
3) hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega. 
 
Orgaanilised ained meie ümber  
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi; 
2) kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ning looduses; 
3) selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel; 
4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi ning koostab vastavaid 
reaktsioonivõrrandeid; 
5) selgitab  alkoholijoobega  seotud  keemilisi  protsesse  organismis  ning  sellest  põhjustatud 
sotsiaalseid probleeme; 
6) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid; 
7) kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku; 
8) selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust. 
Õppesisu 
Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud karboksüülhapped (aminohapped, 
hüdroksühapped) ja karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid). Polükondensatsioon. 
Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud. 
Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe funktsionaalderivaat, hüdrolüüs, 
polükondensatsioon. 
Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 
1) alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine; 
2) karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega; 
3) estrite saamine ja hüdrolüüs; 
4) sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste uurimine; 
5) valkude  (nt  munavalge  vesilahuse)  käitumise  uurimine  hapete,  aluste,  soolalahuste  ja 
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kuumutamise suhtes; 
6) seebi    ning    sünteetiliste    pesemisvahendite    käitumise    uurimine    ja    võrdlemine    erineva 
happelisusega vees ning soolade lisandite korral. 
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AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus 
Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 
sotsiaalvaldkondlik pädevus: suutlikkus mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 
tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest ja -vastutusest ning 
käituda nendega kooskхlas; дra tunda kultuurilist eripдra; jдrgida ьldtunnustatud kдitumisreegleid; olla 
huvitatud oma kogukonna, rahva, riigi ja maailma arengust; kujundada oma arvamust ning olla aktiivne 
ja vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; tunda huvi 
ümbritseva maailma vastu. 
Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 
2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt 
tulevikuplaane; 
3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib 
üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas; 
4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning mõistab 
oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik; 
5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes; 
6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja 
maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad; 
7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla 
eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid; 
8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist 
tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja teistesse; 
9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, õiglust 
ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained 
Sotsiaalainete valdkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. Ajalugu õpitakse 
alates 5. klassist, inimeseõpetust 2. klassist ning ühiskonnaõpetust 6. klassist.  
 
2. INIMESEÕPETUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja: 
1) väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste ja sotsiaalsete 
oskuste kujunemist; 
2) suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käitumist ja tegevust, 
sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist kavandades; 
3) loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konflikte lahendades; 
4) mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne arengu eest; 
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5) hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda ega teiste inimeste ega 
keskkonna turvalisust; 
6) suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 
hoolivus, vastutustunne, õiglus jne. 
 
2.2. I kooliaste 
3. klassi lõpetaja: 
1) väärtustab  ennast  ja  teisi  ning  teab,  et  inimesed,  nende  arvamused,  hinnangud  ja  väärtused  on  
erinevad; 
2) oskab  suhelda  ja  käituda  teisi  arvestades  ja  tehes  koostööd,  ning  sõnastab  oma  tundeid  ja  teab,  et  
nende väljendamiseks on erinevaid viise; 
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 
4) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine; 
5) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana; 
6) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid; 
7) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas 
ohuolukorras abi kutsuda; 
8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma 
aega ja igapäevaseid tegevusi; 
9) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;  
10) teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike. 
 
2.2.1. Õpitulemused ja õppesisu 2. klassis 
1. Mina  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Mina. Minu erinevused teistest 
inimestest ja sarnasused 
nendega.  
 

· Kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib 
teha 
· Teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad 
sugupooled 
· Nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest 

Iga inimese väärtus. 
Viisakas käitumine 

· Väärtustab iseennast ja teisi. 
· Mõistab viisaka käitumise vajalikkust 

 
2. Mina ja tervis  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Tervis. Terve ja haige inimene.  
Tervise eest hoolitsemine. 
Ravimid. 

· Kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda 
· Kirjeldab tervet ja haiget inimest 
· Teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte 
· Teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et 
ravimid võivad olla inimese tervisele ohtlikud 

Tervislik eluviis: mitmekesine 
toit, piisav uni ja puhkus ning 
liikumine ja sport 

· mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, 
uni ja puhkus, liikumine ja sport; 
 

Abi saamise võimalused. 
Esmaabi 

· demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja 
abi saamise võimalusi (nt haav, kukkumine, mesilase 
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nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, 
põletus ja rästikuhammustus); 
· teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi. 

 
3. Mina ja minu pere – 2. klass 
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Kodu. Koduarmastus. 
Kodu traditsioonid 

· Väärtustab  toetavaid peresuhteid ja kodu. 
· Jutustab oma pere traditsioonidest 

Perekond. Erinevad pered · Kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad. 
· selgitab lähemaid sugulussuhteid; 

Pereliikmete tegevus ja rollid. 
Kodused tööd. 
Abivalmidus, kohuse ja 
vastutustunne 

· Kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid 
kodustes töödes. 
· kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja 
koduümbruses, oskab tänaval käituda ning valib ohutu tee 
sihtpunkti; 
· Väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres 
· teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle 
kodus ja tööl; 

Vanemate ja teiste inimeste töö 
Vanavanemad ja teised 
sugulased. 

· Teab inimeste erinevaid töid ja töökohti. 

Koduümbrus. Naabrid ja 
naabruskond 

· Oskab tänaval käituda ning ületada sõiduteed ohutult 

Võõras ümbrus ja võõraga 
kaasaminek. Ohud kodus ja 
koduümbruses 

· Kirjeldab ohtlikke kohti ja olukordi kooliteel ja koduümbruses 
ning valib ohutu tees sihtpunkti. 

 
4. Mina: aeg ja asjad  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Aeg. Aja planeerimine. 
Oma tegevuse kavandamine. 
Täpsus, lubadused, vastutus 

· Eristab  mis on aja kulg ja seis. 
· oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja 
veetmist 
· Väärtustab tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise 
allikaks. 

Minu oma, tema oma, meie 
oma. Asja väärtus ja hind. 
Asjade väärtus teiste väärtuste 
seas. 

· Oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast 
asja ei tohi loata võtta. 
· Selgitab asjade väärtust. 
· Väärtustab ausust asjade jagamisel. 

 
5. Mina ja kodumaa  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Eesti – minu kodumaa. 
Eesti teiste riikide seas. 
Naaberriigid. 

· Tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi. 
· Oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja 
presidenti. 
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Kodukoht: küla, vald, linn, 
maakond. 
  
 

· Leiab Euroopa kaardilt Eesti4. Leiab kodukoha Eesti kaardilt. 
· Tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat. 
· Nimetab  oma  kodukoha  tuntud  inimesi  ja  paiku  ning  
väärtustab kodukohta 

Eesti rikkus 
  

· teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab 
neid. 

Rahvakalendri tähtpäevad · Kirjeldab rahvakombeid 
 
2.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 3. klassis 
1. Mina – 3. klass 
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Mina. Igaühe individuaalsus ja 
väärtuslikkus. Mina ja endasse 
suhtumine. 
 

· teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses 
välimuse, huvide ja tugevusega, õigust olla erinev; 
· Selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust 

Lapse õigused ja kohustused · Nimetab enda õigusi ja kohustusi. 
· Teab, et õigustega kaasnevad kohustused 

 
2. Mina ja tervis  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise 
eest hoolitsemine. Vaimne ja füüsiline 
tervis. Tervislik eluviis: mitmekesine toit, 
piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. 

· Eristab vaimset ja füüsilist tervist. 
· Kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: 
mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning liikumine; 
· kirjeldab tervet ja haiget inimest; 
· kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda; 
· teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, 
ning et ravimid võivad olla inimese tervisele ohtlikud; 

Ohud tervisele ja toimetulek 
ohuolukorras. 
Ravimid. Abi saamise võimalused. 
Esmaabi. 

· Kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda ja 
hoiduda tegevusest, mis kahjustab tema tervist 
· demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid 
esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt haav, 
kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht 
silmas, puugihammustus, põletus ja rästikuhammustus); 
· nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede 
korral 
· teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi 
· väärtustab tervislikku eluviisi. 

 
3. Mina ja meie  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja 
sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest 
hoolitsemine ja teiste abistamine. Ausus ja 
õiglus. Leppimine.  Vabandust palumine 
ja vabandamine. 

· Nimetab inimese eluks vajalikke olulisi vajadusi ja 
võrdleb enda vajadusi teiste omadega. 
· Kirjeldab  omadusi,  mis  peavad  olema  heal  sõbral,  
ning hindab ennast nende omaduste järgi. 
· Väärtustab sõprust ja koostööd; 
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Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
· Väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise 
abistamist. 
· Väärtustab leppimise ja vabandamise tähtsust 
inimsuhetes. 

Oma muredest rääkimine ja tunnete 
väljendamine. Oskus panna end teise 
inimese olukorda. Keeldumine 
kahjulikust tegevusest 

· Nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning 
toob näiteid olukordadest, kus need tekivad, ning leiab 
erinevaid vise nendega toimetulekuks. 
· mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja 
lubatud käitumine, ning teab abi saamise võimalusi 
kiusamise ja vägivalla korral; 
· Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda 
ennastkahjustavast tegevusest. 

Hea ja halb käitumine. 
Südametunnistus. Käitumisreeglid. Minu 
käitumise mõju ja tagajärjed. Vastutus. 
Liiklusreeglid. 
 

· Eristab enda head ja halba käitumist, ,  kirjeldab  oma 
käitumise  tagajärgi ning  annab  neile hinnangu; 
· Kirjeldab oma sõnadega, mida tähendab 
vastustundlikkus ja südametunnistus. 
· Nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja 
põhjendab nende vajalikkust. 
· Teab liikluseeskirja, mis tagab tema turvalisuse, ning 
kirjeldab, kuidas käituda turvaliselt liikluses. 

Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja 
vastutus. Meeskonnatöö/ Tööjaotus. 
 
 

· Eristab tööd ja mängu. 
· Selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, 
kuidas õppimine aitab igapäevaelus paremini hakkama 
saada 
· Kirjeldab oma tegevuse planeerimist nädalas, 
väärtustades vastutust 
· Teab tegureid, mis soodustavad või takistavad 
keskendumist õppimisel 
· Väärtustab lubadustest kinnipidamist ja vastutust 
· Teab, kuidas olla hea kaaslane ning kuidas teha 
koostööd 

 
4. Mina: teave ja asjad  
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Teave ja teabeallikad ning nende 
kasutamine. Reklaami mõju: Turvaline 
käitumine meediakeskkonnas 

· Kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid. 
· Selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste 
käitumist ja otsuseid ning mis on turvaline käitumine 
meediakeskkonnas; 

Raha. Raha teenimine, kulutamine, 
laenamine. Vastutus. Oma kulutuste 
planeerimine 

· Teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning 
seda, et raha teenitakse tööga. 
· Selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha 
teenimine, hoidmine, kulutamine ja laenamine. 
· Kirjeldab, milliseid vajadusi tuleb arvestada 
taskuraha kulutades ja säästes. 
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5. Mina ja kodumaa – 3. klass 
Õppesisu Taotletavad õppetulemused 
Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid · Leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid 
Eesti vabariigi ja kodukoha sümbolid · Nimetab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid 
Erinevate rahvaste tavad ja kombed. 
Sallivus 

· teab Eestis elevate rahvuste tavasid ja kombeid ning 
austab neid. 

 
2.3. II kooliaste 
2.3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
6. klassi lõpetaja: 
1) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust vastastikuse 
toetuse ning usalduse allikana; 
2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi 
igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd; 
3) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 
4) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest; 
5) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas; 
6) kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja tähtsust 
igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada; 
7) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid 
konfliktide lahenduse viise;  
8) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda; 
9) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi komponente igapäevaelus; 
10) teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda; 
11) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist. 
 
2.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 5. klassis 
1. Tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja 
sotsiaalne tervis.  
Tervisenäitajad.  
Tervist mõjutavad tegurid. 

· Kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning 
selgitab tervise olemust nendest mõistetest lähtuvalt 
· Teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja 
kehapikkust, kehatemperatuuri, pulsisagedust ning 
enesetunnet 
· Nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid 
tegevusi ning selgitab nende mõju inimese füüsilisele, 
vaimsele ja sotsiaalsele tervisele 

Hea ja halb stress.  
Keha reaktsioonid stressile.  
Pingete maandamise võimalused. 

· Eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral 
ning kirjeldab nendega toimetuleku võimalusi 
· Väärtustab oma tervist 

 
2. Tervislik eluviis  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tervisliku eluviisi komponendid.  
Tervislik toitumine.  

· Oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid 
igapäevaelus 



 

369 
 

Tervisliku toitumise põhimõtted.  
Toitumist mõjutavad tegurid. 

· Kostab endale tervisliku toidumenüü ja analüüsib 
seda, lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest 
· Kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning 
väärtustab neid 
· Selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega 
· Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese 
toiduvalikut 

Kehaline aktiivsus.  
Kehalise aktiivsuse vormid.  
Tervistava kehalise aktiivsuse 
põhimõtted.  
Päevakava ning töö ja puhkuse 
vaheldumine.  
Uni. 

· Teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle 
kohta näiteid 
· Oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku 
eluviisi komponentidest 
· Hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse 
piisavust oma igapäevategevuses 
· Väärtustab tervislikku eluviisi 

 
3. Murdeiga ja kehalised muutused  

Õppesisu  Õpitulemused 
Murdeiga inimese elukaares.  
Kehalised ja emotsionaalsed muutused 
murdeeas.  
Kehaliste muutuste erinev tempo 
murdeeas.  
Suhtumine kehasse ja oma keha eest 
hoolitsemine. 

· Kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning 
murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning tunnetega 
· Aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas 
oma keha eest hoolitseda 
· Teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel oma 
arengutempo 

Suguline küpsus ja soojätkamine. · Teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste 
seost soojätkamisega 

 
4. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 
Turvaline ning ohutu käitumine koolis, 
kodus ja õues.  
Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja 
ohukäitumise alaseid valikud tehes; 
iseenda vastustus.  
Vahendatud suhtlemine. 

· Kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida 
õnnetusjuhtumeid 
· Selgitab, miks liikluseeskiri on kohustuslik kõigile, 
ning kirjeldab, kuidas seda järgida 
· Teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, 
ning kuidas abi kutsuda 
· Nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja 
suhetele 
· Suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud 
suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja tegude 
eest 
· Väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist 

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 
oskused uimastitega seotud 
situatsioonides.  
Valikud ja vastutus seoses uimastitega.  

· Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada 
tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi tubaka, 
alkoholi ja teiste uimastitega seotud olukordades: 
emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline 
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Tubaka, alkoholi ja teiste levinud 
uimastite tarbimisega seonduvad riskid 
tervisele. 

mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus 
· Kirjeldab tubaka ja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju 
inimese organismile 
· Väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu 
uimastiteta 

 
5. Haigused ja esmaabi  

Õppesisu  Õpitulemused 
Levinumad laste ja noorte haigused.  
Nakkus- ja mittenakkushaigused.  
Haigustest hoidumine. HIV, selle 
levikuteed ja sellest hoidumise 
võimalused. AIDS. 

· Oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid 
nakkus- ja mittenakkushaigusi 
· Selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse 
meditsiiniliste ja rahvameditsiini vahenditega 
· Teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta 
HIViga nakatumise eest 

Esmaabi põhimõtted.  
Esmaabi erinevates olukordades.  
Käitumine õnnetusjuhtumi korral. 

· Kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada 
õnnetusjuhtumi korral 
· Teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi 
kutsuda, ning demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid 
esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, 
minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik ja 
päikesepiste) 
· Nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid 
praktikas kasutada 
· Väärtustab enda ja teiste inimeste elu 

 
6. Keskkond ja tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tervislik elukeskkond.  
Tervislik õpikeskkond.  
Tervis heaolu tagajana. 

· Kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma 
kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast 
· Eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna 
turvaliseks ja tervist tugevdavaks või mitteturvaliseks ja 
tervist kahjustavaks 
· Kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele 

 
2.3.3. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis 
1. Mina ja suhtlemine  

Õppesisu  Õpitulemused 
Enesesse uskumine.  
Enesehinnang  

· Mõistab, mis mõjutab enesehinnangut ning kuidas see 
kujuneb. 

Eneseanalüüs.  · Analüüsib enda iseloomujooni ja omadusi, 
väärtustades positiivseid jooni ja omadusi. 

Oma väärtuste selgitamine · Oskab selgitada ja põhjendada oma väärtusi seoses 
eneseanalüüsiga. 

Enesekontroll.  
 

· Mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib 
õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli, saades hakkama 
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vihaga ja teiste emotsioonidega. 
 
2. Suhtlemine teistega  

Õppesisu  Õpitulemused 
Minu ja teiste vajadused.  
Vajaduste hierarhia  

· Tunneb ära enda ja teiste inimeste põhilised vajadused 
ning teadvustab neid. 

Suhtlemise komponendid.  
Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine  

· Teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate 
suhtlusoskuste vajalikkust. 
· Eristab verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. 
· Kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid 
suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele 
suhtlemisele. 

Tunnete väljendamine.  
Eneseavamine.  
Eelarvamused  
 

· Mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele. 
· Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas väljendada 
oma tundeid verbaalselt, säilitades ja tugevdades suhteid. 
· Teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele 
igapäevaelus ning toob selle kohta näiteid. 

Aktiivne kuulamine. Kehtestav, 
agressiivne ja alistuv käitumine. „Ei“ 
ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava 
käitumisega. 
 

· Demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise 
võtteid. 
· Eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja 
alistuvat käitumist ning mõistab nende käitumiste mõju 
suhetele. 
· Teab, et „ei“ ütlemine on oma õiguste eest seismine, 
ning oskab partnerit arvestavalt öelda „ei“ ennast ja teisi 
kahjustava käitumise korral ning aktsepteerib partneri 
„ei“ ütlemist ennast ja teisi kahjustava käitumise korral. 
· Väärtustab positiivset suhtumist endasse ja teistesse. 

 
3. Suhted teistega  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise 
aitamine, jagamine, koostöö ja 
hoolitsemine.  
Sallivus enda ja teiste vastu.  
Hoolivus. 
 

· Kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise 
aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) toimimist 
igapäevaelus. 
· Oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta. 
· Väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise 
abistamist. 
· Eristab inimeste erinevaid rolle suhetes ning nende 
muutuvat iseloomu.. 

Sõprussuhted. Usaldus suhtes.  
Empaatia.  
Vastutus suhetes.  
Kaaslaste mõju ja surve. 
 

· Demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda 
teise isiku vaatenurgast. 
· Tähtsustab oskust panna end teise inimese olukorda ja 
mõista tema tundeid ning väärtustab empaatilist 
suhtlemist. 
· Väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja 
toetuse allikat. 
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· Kirjeldab kaaslaste rühma arvamuste, valikute ja 
käitumise mõju ning surve tagajärgi. 

Erinevuste ja mitmekesisuse 
väärtustamine.  
Isikuiseärasused.  
Soolised erinevused.  
Erivajadustega inimesed. 

· Mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi 
erinevusi ja inimeste erivajadusi. 

 
4. Konfliktid  

Õppesisu  Õpitulemused 
Konfliktide olemus ja põhjused  · Selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktsepteerib 

konflikte kui osa elust. 
Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide 
lahendamise teed  
 

· Teab, eristab ja kirjeldab efektiivseid ning 
mitteefektiivseid konflikti lahendamise viise. 
· Kasutab õpisituatsioonis konflikte lahendades 
tõhusaid viise ning väärtustab neid. 

 
5. Otsustamine ja probleemilahendus  

Õppesisu  Õpitulemused 
Otsustamine ja probleemide 
lahendamine.  
Erinevate käitumisviiside leidmine 
probleeme lahendades. 

· Teab ja oskab õpisituatsioonis otsuseid langetades 
leida erinevaid lahendusviise. 
· Kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside 
puudusi ja eeliseid. 

Tagajärgede arvestamine 
probleemilahenduses.  
Vastutus otsustamisel. 
 

· Mõistab otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi 
tagajärgi. 
· Selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva 
parima käitumisviisi valikut. 
· Väärtustab vastustuse võtmist otsuseid langetades. 

 
6. Positiivne mõtlemine  

Õppesisu  Õpitulemused 
Positiivne mõtlemine.  
Positiivsed jooned ja omadused endas 
ning teistes, nende märkamine.  

· Nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid 
omadusi. 
· Väärtustab positiivset mõtlemist. 

 
2.4. III kooliaste 
2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 
9. klassi lõpetaja: 
1) teab nimetada ja demonstreerib õpisituatsioonis mõningaid enesekasvatuse viise; 
2) teab, mis on tervislik eluviis, oskab igapäevaelus teha tervislikke valikuid ja analüüsida enda vastutust 
valikutes, sh tulevast haridusteed ja tööelu kavandades; 
3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise tähtsust 
igapäevaelus; 
4) teab, mis arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära teiste eluperioodide seas; 
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5) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab turvalise 
seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles;  
6) väärtustab seksuaalõigusi; 
7) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning demonstreerib 
õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi riskikäitumisega seotud 
olukordades; 
8) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ning demonstreerib õpisituatsioonis oskust keelduda 
tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 
9) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust rühmas ning 
väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 
10) teab ning oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks ning demonstreerib 
õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 
11) teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning lähedasi suhteid;  
12) väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse allikana; 
13) teab inimest abistavate elukutsete töö sisu ja eeldatavaid võimeid, isiksuseomadusi jms ning 
analüüsib enda sobivust selleks tööks. 
 
2.4.2. Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis 
1. Inimese elukaar ja murdeea koht selles   

Õppesisu  Õpitulemused 
Areng ja kasvamine.  
Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid.  
Inimese elukaar.  
Murde- ja noorukiea koht elukaares. 

· Iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid 
üleminekul lapseeast täiskasvanuikka 
· Kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja 
arengut pärilikud ning keskkonnategurid 

Inimene oma elutee kujundajana.  
Enesekasvatuse alused ja võimalused.  
Vastutus seoses valikutega. 
 

· Toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma 
eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust oma 
elutee kujundajamisel 
· Kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: 
eneseveenmist, enesetreeningut, eneseergutust ja -
karistust ning enesesisendust 

 
2. Inimese mina   

Õppesisu  Õpitulemused 
Minapilt ja enesehinnang. 
Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, 
huvide, võimete ja väärtuste määramine. 
 

· Selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang 
· Kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja 
säilitamise võimalusi 
· Kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, 
huve, võimeid ja väärtusi määrates 
· Väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja 
väärtusi positiivses suunas kujundada ning toob nende 
kohta näiteid 
· Kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, 
võimeid ja väärtusi ning mõistab toetavate suhete 
rikastavat iseloomu 

Konfliktide vältimine ja lahendamine. · Kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise 
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 võimalusi 
· Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide 
lahendamise viise 

 
3. Inimene ja rühm  

Õppesisu  Õpitulemused 
Erinevad rühmad ja rollid.  
Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus.  
Reeglid ja normid rühmas.  
Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. 

· Iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid 
suuruse, liikmetevahelise läheduse ja ülesande järgi 
· Kirjeldab inimeste erinevaid rolle rühmades ning 
nende mõju inimese käitumisele 
· Mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu 
toimimisel ja korraldamisel 
· Võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning 
kirjeldab nende erinevusi 

Rühma kuulumine, selle positiivsed ja 
negatiivsed küljed.  
Hoolivus rühmas.  
Rühma surve ja toimetulek sellega.  
Sõltumatus, selle olemus.  
Autoriteet. 

· Kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja 
negatiivseid külgi 
· Demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma 
survega 
· Selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust 
inimsuhetes 
· Väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme 

 
4. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 
oskused, et vältida riskikäitumist: 
emotsioonidega toimetulek, 
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, 
probleemide lahendamine, suhtlusoskus. 

· Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada 
tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega seotud 
olukordades: emotsioonidega toimetulek, 
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide 
lahendamine ja suhtlemisoskus 

Hakkamasaamine kiusamise ja 
vägivallaga. Erinevad legaalsed ja 
illegaalsed uimastid. Uimastite 
tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju. 

· Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise 
kiusamise ja vägivalla korral koolis 
· Eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid 
· Kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist 
mõju inimese füüsilisele tervisele 

 
5. Inimese mina ja murdeea muutused  

Õppesisu  Õpitulemused 
Varane ja hiline küpsemine - igaühel oma 
tempo. Muutunud välimus. Nooruki 
põhimured küpsemisperioodil. 
Suguküpsus.  

· Kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning 
nendega toimetuleku võimalusi 
· Selgitab, milles seisneb suguküpsus 

Naiselikkus ja mehelikkus.  
Soorollid ja soostereotüübid.  
Lähedus suhetes.  
Sõprus.  

· Kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu 
meeldivateks suhtluskaaslasteks 
· Selgitab soorolli olemust ning kirjeldab 
soostereotüüpset suhtumist 
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Armumine.  
Käimine.  
Lähedus ja seksuaalhuvi. 
Vastutus seksuaalsuhetes ja turvaline 
seksuaalkäitumine. 

· Kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: 
vastastikust seotust ja meeldimist, sõprust ja armumist 
· Kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus 
seksuaalsuhetes 
· Selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid 

 
6. Õnn   

Õppesisu  Õpitulemused 
Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga 
õnne eeldusena. 

· Õpilane mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga 
tagab õnne ning rahulolu 

 
2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis 
1. Tervis  

Õppesisu  Õpitulemused 
Tervis kui heaoluseisund. 
Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, 
emotsionaalne ja sotsiaalne tervis.  
Terviseaspektide omavahelised seosed.  
Eesti rahvastiku tervisenäitajad.  
Tervislik eluviis ning sellega seonduvate 
valikute tegemine ja vastutus.  
Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud 
valikuid. 

· Kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse 
tervise vastastikust mõju ning seost 
· Kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise 
seisukohalt 
· Analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid 
tervise kohta, ning demonstreerib õpisituatsioonis 
tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega seonduvate 
valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega 

Tervisealased infoallikad ja teenused.  
Tervise infoallikate usaldusväärsus.  

· Analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning 
teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust 

Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana.  
Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise 
aktiivsuse valik.  
Toitumise mõju tervisele.  
Toitumist mõjutavad tegurid. 

· Selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, 
vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele tervisele 
· Oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma 
igapäevaellu ning väärtustab kehalist aktiivsust eluviisi 
osana 
· Analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise 
mõju tervisele 
· Analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku 
toidu põhimõtetele 

Vaimne heaolu.  
Vaimset heaolu säilitada aitavad 
tegevused ja mõttelaad.  
Stress. Stressorid.  
Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. 
Kriis, selle olemus.  
Käitumine kriisiolukorras.  
Abistamine, abi otsimine ja leidmine. 

· Analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis 
tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad säilitada 
inimese vaimset heaolu 
· Selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid 
· Kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab 
tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest 
· Kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda 
kriisiolukorras; teab abi ja toetuse võimalusi 
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2. Suhted ja seksuaalsus  
Õppesisu  Õpitulemused 

Sotsiaalne tervis ja suhted.  
Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. 
Suhete väärtustamine.  
Armastus.  
Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, 
seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, 
soojätkamine, seksuaalne areng. 

· Kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, 
toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse tervise kontekstis 
· Demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad 
kaasa suhete loomisele ja säilitamisele: üksteise aitamine, 
jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine 
· Väärtustab tundeid ja armastust suhetes 
· Selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu 
individuaalsust ning tunnete osa selles arengus 
· Kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise 
· Selgitab, milles seisneb partnerite vastutus 
seksuaalsuhetes 

Seksuaalne orientatsioon.  
Soorollide ja soostereotüüpide mõju 
inimese käitumisele ning tervisele.  
Seksuaalvahekord.  
Turvaline seksuaalkäitumine.  
Rasestumisvastased meetodid.  
Seksuaalõigused. 

· Selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese 
käitumisele ning tervisele 
· Kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased 
meetodid noortele ja millised käitumisviisid aitavad ära 
hoida nakatumist seksuaalsel teel levivatesse haigustesse 
· Väärtustab vastutustundlikku käitumist 
seksuaalsuhetes ja kirjeldab seksuaalõigusi kui 
seksuaalsusega seotud inimõigusi 

Seksuaalsel teel levivate haiguste 
vältimine.  
HIV ja AIDS.  
Abi ja nõu saamise võimalused. 
 

· Kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste 
ärahoidmise võimalusi 
· Teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid 
ja võimalusi nakatumise vältimiseks 
· Eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest 
· Nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks 
seksuaaltervise küsimustes 

 
3. Turvalisus ja riskikäitumine  

Õppesisu  Õpitulemused 
Levinumad riskikäitumise liigid.  
Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja 
toimetulekule.  
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed 
oskused riskikäitumisega toimetulekul. 

· Kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju 
inimese tervisele ja toimetulekule 
· Kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste 
ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi indiviidi ja 
rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab 
ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil 

Uimastid ja nende toime 
kesknärvisüsteemile.  
Uimastitega seonduvad vääruskumused.  
Uimastite tarvitamise isiklikud, 
sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised 
riskid. Sõltuvuse kujunemine.  

· Kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus 
ning kuidas see kujuneb 
· Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas 
käituda uimastitega seotud olukordades 
 

Esmaabi põhimõtted ja käitumine 
ohuolukordades. 

· Teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning 
kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, elektrišoki, 
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epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral  
· Demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid 
kuumakahjustuse, teadvusekaotuse, südameseiskumise ja 
uppumise korral 

 
4. Inimene ja valikud  

Õppesisu  Õpitulemused 
Huvide ja võimete mitmekesisus ning 
valikud. Edukus, väärtushinnangud ja 
prioriteedid elus. Mina ja teised kui 
väärtus. 

· Õpilane analüüsib ennast oma huvide, võimete ja 
iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus 
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3. AJALUGU 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi mineviku vastu; 
2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige enam 
iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest, näeb ja 
sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub lahendusteid; 
6) mõistab ühiskonna mitmekesisust, kujundab ning põhjendab oma arvamust, analüüsib ja hindab oma 
tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi 
7) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi ning oskusi 
suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 
 
3.2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 
6. klassi õpilane: 
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase; 
2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid omavahel; 
3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi; 
4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 
5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta; 
6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate 
kultuurivaldkondade kohta; 
7) mõistab,  et  ajaloosündmustel  ja  -nähtustel  on  põhjused  ja  tagajärjed,  ning  loob  lihtsamaid  seoseid  
mõne sündmuse näitel; 
8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab neid 
kriitiliselt; 
9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust ning 
kasutab ajalookaarti. 
 
3.2.1. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 
1. Ajaarvamine  
Õppesisu Õpitulemused 
Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo 
perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, 
uusaeg, lähiajalugu. 
 

· Kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, 
lühendeid ja fraase: sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia 
number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 
· Teab ajaloo periodiseerimiseüldisi põhimõtteid; 
· Leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid 
· Kasutab ajalookaarti 
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2. Ajalooallikad  
Õppesisu Õpitulemused 
Ajalugu ja ajalooallikad · Töötab lihtsamate allikatega 
Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, 
suuline allikas, esemeline allikas, 
muuseum ja arhiiv. Ajatelg. 

· Kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid 
mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas 

 
3. Eluolu  
Õppesisu Õpitulemused 
Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, 
eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, 
toit, kultuur ja traditsioonid, nende 
muutumine ajas. 
 

· Kirjeldab mõnda minevikusündmust ning 
inimeste eluolu minevikus; 
· Kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja 
rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal; 
· Oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu 
ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust. 

 
4. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud  
Õppesisu Õpitulemused 
Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud 
kodukohas, Eestis, Euroopas ning 
maailmas õpetaja valikul. 

· Kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu 
minevikus 
· Teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikud ja nende 
saavutusi 
· Oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu       
ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust. 

 
3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
1. Muinasaeg  
Õppesisu Õpitulemused 
Muinas- ja vanaaja periodiseerimine.  · Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, 

pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus, sugukond, hõim 
Muinasaja arengujärkude 
üldiseloomustus: kiviaja inimese 
tegevusalad, põlluharimise algus, 
loomade kodustamine, käsitöö areng, 
metallide kasutusele võtmine, Eesti 
muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda. 
Muinasaegsed mälestised – kalmed ja 
asulakohad – ning arheoloogilised leiud. 
Kodukoha inimasustus muinasajal. 

· Kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid 
· Näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis 
piirkondades sai alguse põlluharimine  
· Teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa 
metallide kasutusele võtmine 
· Teab  ning  näitab  kaardil  Eesti  ja  kodukoha  esimesi  
inimasustusalasid. 

 
2. Vanad Idamaad  
Õppesisu Õpitulemused 
Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised 
piirid, looduslikud olud. 

· Selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja 
kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja 
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Mesopotaamiat 
Vana-Egiptus 
Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis III, 
Ramses II, Tutanhamon; eluolu, religioon, 
kultuurisaavutused. 
 

· Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: 
meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, kirjandust, 
kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide; teab, et üks 
esimesi kirjasüsteeme oli hieroglüüfkiri 
· Seletab  mõisteid vaarao, linnriik, muumia, sfinks, 
tempel, püramiid, preester,Vana Testament 
· kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse riigi 
näitel; 

Mesopotaamia, sumerite linnriigid, 
leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi 
seadused, eluolu, religioon, 
kultuurisaavutused. 
 

· Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: 
meditsiini, matemaatikat, astronoomiat, kirjandust, 
kujutavat  kunsti,  Babüloni  rippaedu;  teab,  et   üks  
esimesi kirjasüsteeme oli kiilkiri 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõistet linnriik,  
· kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Mesopotaamia  
riigi näitel; 

Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, 
Vana Testament, kümme käsku 

· kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni  Juuda riigi 
näitel 

 
3. Vana-Kreeka  
Õppesisu Õpitulemused 
Vanim kõrgkultuur Euroopas.  
Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja 
Mükeene kultuur 

· Näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, 
Ateenat ja Spartat; 
· Teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse 
Kreeta-Mükeene kultuurist 

Kreeka linnriigid.  
Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas 
ning Spartas. 
Linnriikide nõrgenemine ja alistamine 
Makedooniale.  
Aleksander Suure sõjaretk ning 
maailmariigi tekkimine. 

· võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja 
Sparta näitel; 
· seletab ja kasutab kontekstis mõisteid  polis, 
rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, 
demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, 
tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, 
tähestik. 

Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu 
ja mütoloogia. Olümpiamängud. 
Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, 
teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, 
vaasimaal. Vana-Kreeka kultuuri tähtsus. 

· Kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu 
iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: kirjandus, 
teater, religioon, kunst, sport 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, eepos, 
olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, 
tähestik 

 
4. Vana-Rooma  
Õppesisu Õpitulemused 
Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, 
Rooma linna tekkimine, kuningad, 
vabariigi algus. 

· Näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, 
Roomat 
· Teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil 
Rooma riigi territooriumi ja selle laienemist 



 

381 
 

Rooma  ühiskondlik korraldus, Rooma 
võimu laienemine Vahemere maades. 
Hannibal, kodusõjad Roomas. Caesar, 
vabariigi lõpp. 

· Näitab kaardil Kartaagot 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, 
foorum, kapitoolium, patriits, plebei, konsul, senat, leegion, 
kodusõda,, Kartaago, ladina keel 
 

Rooma keisririik, ühiskondlik korraldus.  
Augustus, Rooma impeerium ja selle 
lõhenemine. 

· Näitab kaardil Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja 
Lääne-Roomat 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Ida-Rooma, 
Lääne-Rooma, Konstantinoopol 

Vana-Rooma kultuur, rahvas ja eluolu, 
Rooma kui impeeriumi keskus ja antiikaja 
suurlinn, kunst ja arhitektuur, avalikud 
mängud, Rooma õigus.  
Ristiusu teke, Uus Testament. 

· Iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Colosseum, 
rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator,  kristlus, 
piibel, Rooma õigus 

 
3.3. III kooliaste 
3.3.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 
Põhikooli lõpetaja: 
1) kirjeldab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 
2) mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid ja 
kultuurinähtusi; 
3) võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi ja tagajärgi, arutleb 
märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja 
Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti; 
5) töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 
6) otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja 
lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 
7) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 
8) oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui ka töö sisu 
muutumist ajas; 
9)   mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud erialade õppimise 
võimalusi. 
 
3.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
1. Maailm keskajal 476-1492  
Õppesisu Õpitulemused 
Keskaegse maailmapildi mõju maailma 
ajaloole, keskaja ühiskonna 
üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, 
ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu. 

· Kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, 
seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust, talupoegade 
ja feodaalide elulaadi 
· Seletab  mõisteid senjöör, vasall, feodaal, pärisori 

Kiriku ja kultuuri osa  keskajal, ristiusu 
õpetuse alused, kristisõjad, keskaja 
ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. 

· Teab  kiriku  osa  keskaja  ühiskonnas  ning  
kultuuripärandi säilitajana ja maailmapildi kujundajana 
· Toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, 
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patriarh, piiskop, preester, munk, nunn,  romaani stiil, gooti 
stiil 

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl 
Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm 
tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja 
Saksamaa. 

· Iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses 
ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemist tagajärgi 
· Teab, kes oli Karl Suur ning iseloomustab tema 
tegevust 

Araablased. Araabia ühiskond, 
Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle 
mõju Euroopale. 

· Iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju 
Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, koraan, 
Muhamed, mošee, Meka 

Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, 
Justinianus I, Vana-Vene riik. 

· Teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-
Vene riik 
· Teab,  kes  oli  Justinianus  I,  ning  iseloomustab  tema  
tegevust 

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja 
eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, 
tsunftikord, linnade valitsemine 

· Teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, 
iseloomustab keskaegse linna eluolu 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid raad, tsunft, 
gild, Hansa Liit 

Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia 
eluviis ja ühiskond, viikingite retked. 

· Kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil 
nende retkede põhisuundi 

Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. 
Muinasmaakonnad, muistne 
vabadusvõitlus ja ristiusustamine, 
ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi 
Ordu. Linnad. 

· Nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid 
linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu muinasaja 
lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Mõõgavendade 
Ordu, Liivi Ordu 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja 
Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma 
keisririik, parlamendi kujunemine 
Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, 
eluolu keskajal. Asustus, tegevusalad ja 
eluolu kodukohas muinasaja lõpul. 

· Seletab ja kasutab kontekstis mõistet Inglise parlament 
 

 
2. Maailm varauusajal 1492-1600  
Õppesisu Õpitulemused 
Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue 
maailmapildi kujunemine.  
Tehnoloogia areng, majandussuhted, 
humanism, kujutav kunst, Leonardo da 
Vinci. 

· Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 
tehnoloogia areng  
· Seletab  mõistet humanism 
· Teab, kes oli Leonardo da Vinci, ning iseloomustab 
tema tegevust 

Suured maadeavastused.  
Ameerika avastamine, maadeavastuste 
tähendus Euroopale ja Euroopa mõju 
avastatud maades. 

· Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 
maadeavastused 
· Seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, 
protestandid, luteri usk, renessanss, humanism 
· Teab, kes oli Kolumbus,ning iseloomustab tema 
tegevust 
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Reformatsioon Saksamaal.  
Martin Luther. 

· Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda 
reformatsioon 
· Seletab  mõistet maadeavastused 
· Teab, kes oli Martin Luther, ning iseloomustab tema 
tegevust 

Eesti 16. sajandil, reformatsioon, 
haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused 
ja tagajärjed. 

· Iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja 
linnade arengut ning reformatsiooni mõju 
· Seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi 

 
3.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
1. Maailm 1600-1815  
Õppesisu Õpitulemused 
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, 
absolutismi kujunemine, Louis XIV, 
valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja 
restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 
18. sajandi valgustatud absolutism 
Preisimaa näitel, Friedrich II. 

· Selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: 
seisuslik riik, absolutism, valgustatud absolutism, 
parlamentarism 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, 
restauratsioon, absolutism, parlamentarism 
· Teab,  kes  olid  Louis  XIV  ja  Voltaire,  ning  
iseloomustab nende tegevust 

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, 
valitsemine, keskvõim ja aadli 
omavalitsus, Balti erikord, Põhjasõda, 
Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. 
sajandil, muutused majanduses ja 
poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, 
kirjasõna). 

· Teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal 
Eesti võimukorralduses, talurahva elus, hariduses ja 
kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile 
· Teab,  kes  oli  Peeter  I  ning  iseloomustab  tema  
tegevust 

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA 
riiklik korraldus. 

· Teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja 
iseloomustab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust 

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni 
ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused 
ja kulg, Napoleoni reformid, Prantsuse 
revolutsiooni ja Napoleoni sõdade 
tähtsus Euroopa ajaloos. 

· Selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni 
reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju 
· Toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi 
reformide ja revolutsiooni teel ning saab aru, mille 
poolest need erinevad 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid reform, 
revolutsioon 
· Teab, kes olid Napoleon ning iseloomustab tema 
tegevust 

Kultuur: barokk, klassitsism. 
Asustus ja eluolu paikkonnas 17.-18. 
sajandil. 

· Kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni 

 
2. Maailm 1815-1918  
Õppesisu Õpitulemused 
Industriaalühiskonna kujunemine, 
tööstuslik pööre, vabrikutootmine, 

· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, monopol, 
linnastumine, liberalism, konservatism, sotsialism 
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linnastumine, industriaalühiskonna 
sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised 
õpetused. 

 

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse 
kasv Euroopas, rahvusriigi loomine 
Saksamaa näitel, Saksa keisririik. 
 

· Kirjeldab rahvuslikku liikumist Euroopas 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, 
monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, 
autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, 
sotsialism 

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene 
impeeriumi äärealade poliitika, 
talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, 
selle eeldused, liidrid ja üritused, 
venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni 
tagajärjed. 

· Kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis  
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, rahvuslik 
liikumine, venestamine, autonoomia 
 

Esimene maailmasõda, uue jõudude 
vahekorra  kujunemine  Euroopas,  sõja  
põhjused, kulg ja tagajärjed, maailmasõja 
mõju Eestile.  
Eesti iseseisvumine: autonoomiast 
Vabadussõjani. 

· Näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud 
riikide liite 
· Teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi 
· Selgitab Eesti iseseisvumist 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Antant, 
Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism 

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: 
eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine sh 
kodukohas. 

· Iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi 
kultuurisaavutusi 

 
3.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 
1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939  
Õppesisu Õpitulemused 
Rahvusvaheline olukord  
Pariisi rahukonverents. Poliitiline kaart 
pärast Esimest maailmasõda, Versailles’ 
süsteem. Rahvasteliidu tegevus ja mõju. 
Sõjakollete kujunemine Aasias ja 
Euroopas. 
Maailmamajandus 
Ülemaailmse majanduskriisi põhjused, 
olemus ja tagajärjed 

· Näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud 
muutusi (Versailles’ süsteem). 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Rahvaste Liit, 
Versailles' süsteem. 

Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. 
aastail 
Demokraatia ja diktatuuri põhijooned. 
Demokraatia Ameerika Ühendriikide 
näitel. Autoritarism Itaalia näitel. 
Totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa 
näitel. 

· Iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja 
diktatuurset ühiskonda. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, 
diktatuur, autoritarism, totalitarism, ideoloogia, fašism, 
kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, 
parlamentarism. 
· Teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf 
Hitler, Franklin Delano Roosevelt, ning iseloomustab 
nende tegevust. 
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Eesti Vabariik 
Vabadussõda. Asutav Kogu, maareform 
ja põhiseadus. Demokraatliku 
parlamentarismi aastad. Vaikiv ajastu. 
Majandus. Kultuur ja eluolu. 
Välispoliitika 

· Kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut 
demokraatliku parlamentarismi aastatel ja vaikival 
ajastul. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vaikiv ajastu, 
Tartu rahu. 
· Teab, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning 
iseloomustab nende tegevust. 

Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja 
vahel  
Uued kultuurinähtused. Teadus  
Tehnika areng, aatomiuuringud, auto ja 
lennuk, raadio, kino ja film. Kirjanus ja 
kunst. Uued propagandavahendid. 
Kultuur  ja  eluolu  paikkonnas  20.  sajandi  
algul. 

· Kirjeldab ning võrdleb kultuuri arengut ja eluolu 
Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi 
kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi. 
 

 
2. Teine maailmasõda 1939-1945  
Õppesisu Õpitulemused 
Rahvusvaheline olukord 
Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. 
München. MRP. 

· Teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise 
maailmasõja eel ja toob esile Teise maailmasõja 
puhkemise põhjusi. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõistet MRP. 

Sõjategevuse üldiseloomustus 
Sõja algus ja lõpp. Sõdivad pooled. 
Sõjategevus,  rinded:  Idarinne, 
Läänerinne, Vaikse Ookeani ja Põhja-
Aafrika piirkond. Holokaust, ÜRO 
asutamine. 
 

· Teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob 
esile Teise maailmasõja tulemused ja tagajärjed. 
· Teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga 
ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane 
koalitsioon. 
· Kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja 
sõjategevuse kulgu 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid holokaust, 
ÜRO. 

Eesti Teise maailmasõja ajal 
Baaside ajastu. Iseseisvuse kaotamine. 
Juuniküüditamine. Sõjategevus Eesti 
territooriumil. Nõukogude ja Saksa 
okupatsioon. 
Teise maailmasõja mõjud paikkonnas. 

· Selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti 
ajaloos. 
· Iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid küüditamine, 
baaside leping, okupatsioon. 

 
3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000  
Õppesisu Õpitulemused 
Külm sõda  
Külma sõja põhijooned ja 
avaldumisvormid. Kriisid ja sõjad. 
 

· Teab külma sõja põhijooni, toob esile selle 
avaldumise valdkonnad ning vormid. 
· Näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid 
kriisikoldeid. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, 
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kriisikolle, Euroopa Liit, Atlanti Harta, NATO. 
Läänemaailm USA ja Saksamaa 
Liitvabariigi näitel 
USA ühiskond, sisepoliitika, 
ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. 
Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng.  
Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted. 

· Kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja SLV näitel. 

Kommunistlikud riigid 
Kommunistliku süsteemi teke 
NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon. 

· Kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu 
näitel. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, 
massirepressioon. 

Eesti Nõukogude okupatsiooni all  
Piiride muutumine. Repressioonid. 
Kollektiviseerimine. Industrialiseerimine. 
Poliitiline juhtimine. Kultuur ja eluolu. 

· Kirjeldab Eesti arengut NSV Liidu koosseisus. 

Kommunistliku süsteemi lagunemine  
Perestroika ja glasnost. Mihhail 
Gorbatšov. Boris Jeltsin. Saksamaa 
ühinemine 

· Toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise 
põhjused ja tagajärjed. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, 
glasnost. 
· Teab, kes olid Mihhail Gorbatšov ja Boris Jeltsin, 
ning iseloomustab nende tegevust. 

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine 
Laulev revolutsioon. Balti kett. 
Põhiseadusliku korra taastamine. 

· Kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti 
Vabariigi arengut. 
· Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, Balti kett, 
laulev revolutsioon. 
· Teab, kes olid Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar 
Savisaar  ja  Mart  Laar,  ning  iseloomustab  nende  
tegevust. 

Maailm 1990. aastatest alates 
Üldülevaade. Euroopa Liidu laienemine. 
NATO laienemine. Uued vastasseisud. 

· Teab ja näitab kaardil muutusi maailma poliitilisel 
kaardil 1990. aastail. 

Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel 
poolel  
Teaduse ja tehnika areng, 
aatomiuuringud, infotehnoloogia. 
Massikultuur. Naine ja ühiskondlik elu  
Muutused mentaliteedis. 
Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu 
ning ajalooline mälu ja mäluasutused 
kodukohas. 

· Iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil. 
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4. ÜHISKONNAÕPETUS 
4.1. Üldalused 
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb  huvi  ühiskonna  probleemide  vastu,  oskab  neid  märgata  ja  uurida  ning  oma  seisukohti  ja  
valikuid põhjendada; 
2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 
3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi tasandil; 
4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 
vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna jätkusuutlikku 
arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seaduskuulekas; 
5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna. 
6) märkab ja arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks; 
7) oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel. 
 
4.2. II kooliaste 
4.2.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
6. klassi lõpetaja: 
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus; 
2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 
3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma 
käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 
4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, 
Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus); 
5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse õigused ja 
vastutus; 
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; 
põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja 
oskab sellele vastu seista; 
7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse 
ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ja valmis koostööks, oskab vältida ja 
lahendada konflikte; 
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab 
töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja tarbijana; 
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi 
ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab 
enda ja teiste autorite tööd; 
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides. 
 
4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis 
1. Inimesed meie ümber, kogukonnad. Euroopa riigid ja rahvad, sallivus   
Õppesisu Õpitulemused 
Eestis ja õpilase kodukohas elavad 
rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, 
religioossed jm). 

· Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 
mõistet rahvus 
· Nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi 
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ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone 
· Nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja 
kirjeldab nende kombeid 

Sooline võrdõiguslikkus. 
 

· Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 
mõisteid võrdõiguslikkus ja sallivus 
· Toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja 
nende rikkumise kohta Eestis 
· Suhtub sallivalt erinevustesse 

Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja 
linnas. Sõpruskond. Koolipere. 

· Teab ja hoiab kogukonna traditsioone 
 

Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. 
 

· Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis 
mõistet riik 
· Teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid 
(pass, isikutunnistus) 
· Nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob 
näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis 

 
2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja –algatus, koostöö   
Õppesisu Õpitulemused 
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide 
ja ühenduste tegevus. 
 

· Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid 
kodanikuühendus, kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus 
· Nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja 
ühendusi ning kirjeldab nende tegevust 

Noorteorganisatsioonid. · Nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid 
noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust 

Eakohased kodanikualgatuse 
võimalused. 

· Teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid 
ja osaleb neis võimaluse korral 

Koostöö ja ühistegevus, 
kommunikatsioonivõimalused. 

· Toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; 
märkab probleeme ja pakub vajajatele abi 

 
3. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine  
Õppesisu Õpitulemused 
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. · Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 

demokraatia 
· Iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid 
(arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus 
aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud) 

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi 
Valitsus, Vabariigi President, kohus. 

· Teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab 
Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi 
peamisi ülesandeid 

Kohalik omavalitsus. · Teab,  mis  on kohalik  omavalitsus,  toob näiteid oma 
valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta 

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui 
regulatsioon. 

· Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 
seadus 
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· Teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad 
seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka käitumise 
kohta 

Peamised inimõigused (õigus elada, 
õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 

· Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet 
seadus 
· Nimetab ja austab inimõigusi 

 
4. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas  
Õppesisu Õpitulemused 
Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine 
koolielu korraldamises ja 
õpilasesinduses. 

· Kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis. 

Kooli sisekord (kodukord). 
 

· Toetab oma suhtumise ja tegutsemisega 
koolidemokraatiat 

Lapse õigused (õigus haridusele, õigus 
vanemlikule hoolitsusele jne).  
Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 

· Tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni 
põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb õiguste ja 
vastutuse tasakaalu 

 
5. Töö ja tarbimine  
Õppesisu Õpitulemused 
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha 
kasutamine, laenamine ja säästmine. 

· Teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel 
· Teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere 
eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, 
koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega 
planeerida 
· Teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) 
turvalise kasutamise reegleid 

Elukutsed - teadmised ja oskused. 
Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted 
kodukohas. Töökultuur ja tööeetika. 

· Iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja 
oskusi eeldavad erinevad elukutsed 
· Selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale 

Teadlik, säästev tarbimine. 
 

· Oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ja 
tunneb tarbija õigusi 

 
4.3. III kooliaste 
4.3.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 
Põhikooli lõpetaja: 
1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; toimib 
demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 
2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis toimima 
vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 
3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; tunnustab 
erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 
4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja 
omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab 



 

390 
 

kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste toimimise põhimõtteid 
ja eesmärke; 
5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi 
organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke; 
6) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli 
majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb 
maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega; 
7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab oma karjääri, 
teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning tegevuse tagajärgi 
prognoosides; 
8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana; 
9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku teavet ja 
vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 
10) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, 
kultuurile, keskkonnale jne. 
 
4.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis 
1. Meedia ja teave  
Õppesisu Õpitulemused 
Ajakirjanduse roll ühiskonnas: 
informeerimine, tähelepanu juhtimine 
probleemidele, avaliku arvamuse 
kujundamine, meelelahutus jne. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik 
arvamus, ajakirjandusvabadus 
· Mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; 
kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid probleemide 
kirjeldamiseks 

Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; 
fakti ja arvamuse eristamine. 

· Orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt 
hinnata ja kasutada 

Kommunikatsioonieetika, avaliku ja 
eraelu piir; suhtlemiskultuur. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik elu, 
eraelu, ajakirjanduseetika 

Turunduskommunikatsioon, selle 
funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 
sotsiaalreklaam, kommerts-reklaam jne. 
Meediamajanduse põhitõed (sisu ja 
reklaami vahekord, tulud ja kulud 
meedias). 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet, reklaam  
· Orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt 
hinnata ja kasutada 
 

Autoriõigused ja -vastutus, teoste 
kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- 
ja allalaadimine. Plagieerimine. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
autoriõigus, autorivastutus ja plagiaat 
· Tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab 
ja tsiteerib nõuetekohaselt 

 
2. Ühiskonna sotsiaalne struktuur  
Õppesisu Õpitulemused 
Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, 
ealised, rahvuslikud, usulised, 
varanduslikud, regionaalsed jm. 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed 
erinevused, identiteet 
· Märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja 
mõistab nende põhjusi 
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· Väärtustab soolist võrdõiguslikkust 
Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. 
Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalne 
kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus 
· Väärtustab sotsiaalset sidusust 

Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. 
Solidaarsus. 

· Väärtustab sotsiaalset õiglust 

Väärtused ja identiteedid. 
Mitmekultuuriline ühiskond ja selle 
võimalused ning probleemid. 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõistet 
mitmekultuurilisus 
· Mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste 
kultuuride esindajatega 

 
3. Ühiskonna institutsionaalne struktuur - avalik sektor, erasektor, kolmas sektor  
Õppesisu Õpitulemused 
Avalik sektor ja selle institutsioonid 
(riigiasutused, kohalik omavalitsus, 
avalik-õiguslikud asutused). 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik 
sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus 
· Selgitab ühiskonna sektorite (avaliku sektori) 
spetsiifikat ja rolli ühiskonnas 

Erasektor kui kasumile suunatud sektor. 
 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid erasektor, 
eraettevõte 
· Selgitab ühiskonna sektorite (erasektori) spetsiifikat ja 
rolli ühiskonnas 

Kolmas sektor kui mittetulundussektor.  
Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik 
töö, kodanikualgatused. 

· Teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid 
mittetulundussektor, sihtasutus 
· Teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö 
võimalusi 

 
4. Ühiskonnaliikmete õigused  
Õppesisu Õpitulemused 
Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja 
üksikisiku roll nende tagamisel. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet inimõigused 
· Tunneb inimõigusi märkab nende rikkumist (sh 
vägivald, kuritarvitamine, inimkaubandus jm) 

Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, 
poliitilised ja kultuurilised õigused. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised 
õigused, kultuurilised õigused 

Lapse õigused, kohustused ja vastutus. · Tunneb lastekaitse põhimõtteid, tunneb õiguste ja 
kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost 

Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. 
Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne 
ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus. 

· Tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust 
otsida abi 

 
5. Demokraatia  
Õppesisu Õpitulemused 
Demokraatliku ja mittedemokraatliku 
ühiskonna erinevused. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
demokraatia, autokraatia, totalitarism, võimude lahusus ja 
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tasakaal 
· Oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb 
ja selgitab demokraatliku, autoritaarse ja totalitaarse 
ühiskonna põhijooni ja annab neile hinnangu 

Demokraatliku valitsemise põhijooned: 
võimuorganite valitavus ja aruandlus, 
võimude lahusus ja tasakaal. 

· Selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende 
rakendamist riigivalitsemises 

Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -
õigused. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid õigusriik, 
kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, 
kodanikualgatus 
· Selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid 
· Väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb 
demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt 
pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe 
võrdsust seaduse ees); äitub demokraatia põhimõtete järgi 

 
6. Eesti valitsemiskord  
Õppesisu Õpitulemused 
Põhiseadus.  
Põhiseaduslikud institutsioonid.  
Riigikogu koosseis ja ülesanded.  
Valitsuse moodustamine ja ülesanded. 
Vabariigi President.  
Kontrollorganid: õiguskantsler, 
riigikontroll.  
Kohus.  
Kohalik omavalitsus. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid põhiseadus, 
põhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused, 
seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, 
president, õiguskantsler, riigikontroll, kohalik omavalitsus 
(KOV), kohus 
· Tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust 
ning iseloomustab Eesti riigi poliitilist ja halduskorraldust 
(kaart). 
· Teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- 
ja omavalitsusasutuste portaalide kasutusvõimalusi. 

Õigussüsteem: Eesti kohtusüsteem.  
Õigusaktide kasutamine.  
Alaealiste õiguslik vastutus. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet õigusakt 
· Mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste 
eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste kaitseks 
pöörduda. Oskab leida vajalikku õigusakti, kasutada 
elektroonilist Riigi Teatajat (eRT) 

Kodakondsus.  
Eesti kodakondsuse saamise tingimused.  
Kodanikuõigused ja -kohustused. 
Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, 
kodakondsuseta isikud ning kolmandate 
riikide kodanikud, nende õigused ja 
kohustused Eestis. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
kodakondsus, kodanik, alaline elanik 
· Tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti 
Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsust 

Erakonnad. Erakonna ülesanded 
demokraatlikus riigis. Eesti 
parlamendierakonnad. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet erakond 

Valimised.  Valimiste üldine protseduur.  
Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet valimised 
· Selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab 



 

393 
 

ehk valijad; nende rollid. 
Valimiskampaania. Teadlik hääletamine. 

oma põhjendatud seisukoha valijana 

Eesti Euroopa Liidu liikmena.  
Eesti rahvusvahelistes 
organisatsioonides. 

· Teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille 
liige Eesti on; nimetab Eesti parlamendi-erakondi; teab 
Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid õigusi, võimalusi 
ja kohustusi 

 
7. Kodanikuühiskond  
Õppesisu Õpitulemused 
Kodanikuühiskonna olemus ja 
põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. 
Kirik ja usuühendused. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
kodanikuühiskond, vabaühendus 
· Mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste 
toimimise põhimõtteid ja eesmärke; iseloomustab 
kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel 

Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. 
Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik 
tegevus, kaasatus ühendustesse ja 
organisatsioonidesse. Noorte 
osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 
õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. 
Käitumine kriisioludes. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
kodanikuosalus, kodanikualgatus 
· Oskab kasutada tegutsemisvõimalusi 
kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme ning pakub 
lahendusi 
· Algatab  ja  toetab  koostööd  ühiste  eesmärkide  
püstitamisel ja elluviimisel 

 
8. Majandus  
Õppesisu Õpitulemused 
Turumajanduse põhijooned. Nõudmine 
ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja 
kasum. Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE.  
Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside 
jagunemine maailmas. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 
turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, pakkumine, 
konkurents, tootlikkus, kasum 
· Iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, 
ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; 

Riigi roll majanduses: planeerimine ja 
regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, 
maksustamise põhimõtted. Tulude 
ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne 
turvalisus. Aus maksumaksmine. 
Sotsiaaltoetused ja sotsiaalkindlustus. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riigieelarve, 
riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, sotsiaalne turvalisus, 
vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus 
· Selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid 
makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega 
· Tunneb eelarve koostamise põhimõtteid  

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja 
töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus.  
Hõivepoliitika, tööturu meetmed 
tööandjatele ja tööotsijatele. Erinevast 
soost, erineva haridustaseme ning töö- ja 
erialase ettevalmistusega inimesed 
tööturul. 

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet tööturg 
· Tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi 
tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja, 
tööandja, töövõtja, töötu 
· Analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi 
edasiõppimise ja karjääri planeerimisel 

Isiklik majanduslik toimetulek. 
Eesmärkide püstitamine ja ressursside 
hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised.  

· Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid bruto- ja 
netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse 
· Oskab arvutada netopalka 
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Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus 
pikaajalises toimetulekus. Säästmine ja 
investeerimine. Laenamine. 
Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane 
tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja 
teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik 
ettevõtlus. 

· Tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib 
säästlikult 
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AINEVALDKOND „SOTSIAALAINED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus 
1.1. Sotsiaalainete õpetamise eesmärk 
Sotsiaalainete opetamise eesmark gumnaasiumis on kujundada opilastes sotsiaalvaldkondlik padevus, 
see tahendab suutlikkust moista inimuhiskonna ajaloos ja nuudisajal toimuvate uhiskondlike muutuste 
pohjusi ja tagajargi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutada monda neist 
oppes ja igapaevaelus; luua tulevikustsenaariume ja -visioone mingis sotsiaalselt voi personaalselt 
olulises valdkonnas; tunda ning austada inimoigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuoigustest ning -
vastutusest, nendega kooskolas olevaid oskusi ja kaitumist; ara tunda kultuurilist eripara ning jargida 
uldtunnustatud kaitumisreegleid; jatkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, 
kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik. 
Sotsiaalainete opetamise kaudu taotletakse, et gumnaasiumi lopuks opilane: 
1) moistab inimuhiskonna ajaloos toimunud ja tanapaeval toimuvate uhiskondlike muutuste protsesse 
ning olulisemate sundmuste pohjuseid ja tagajargi; 
2) austab demokraatiat ning inimoigusi, jargib uldtunnustatud kaitumisreegleid ning on seaduskuulekas, 
teab kodanikuoigusi ja -kohustusi ning moistab kodanikuvastutust; 
3) tunneb moningaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ning kasutab neist monda oppes, seostades 
opitut igapaevaeluga; 
4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripara ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, 
kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need vaated pole inimvaarikust 
alandavad; 
5) on omandanud teadmisi ja oskusi sotsiaalselt aktseptitud kaitumisest ning inimsuhetest, mis aitavad 
kaasa tohusale toimimisele erinevates sotsiaalsetes kontekstides, vaartustades neid; 
6) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese kujunemist, 
vaartustades sotsiaalset oiglust ning positiivset suhtumist endasse ja teistesse; 
7) on omandanud teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad tervikliku, iseseisva ja terviseteadliku 
inimese kujunemist; 
8) vaartustab vabadust, inimvaarikust, vordoiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, 
oiglust, isamaalisust ning peab lugu endast, teistest ja keskkonnast. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained 
Sotsiaalainete valdkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus. Oppeained 
jagunevad kohustuslikeks ning valikkursusteks.  
Kohustuslikud kursused oppeaineti on jargmised: 
1) ajaloos 6 kursust: „Uldajalugu“, „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“, „Eesti ajalugu II 
(kuni 19. sajandi lopuni)“, „Lahiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“, „Lahiajalugu II – 
Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“, „Lahiajalugu III – 20. sajandi arengu pohijooned: Eesti ja 
maailm“; 
2) inimeseopetuses 1 kursus: „Perekonnaopetus“; 
3) uhiskonnaopetuses 2 kursust: „Uhiskonna areng ja demokraatia“, „Majandus ja maailmapoliitika“. 
Sotsiaalainete valikkursused on: 
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1) ajaloos 2 kursust: „Uldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid valjaspool Euroopat“, „Uldajalugu – 
Euroopa maade ja Ameerika Uhendriikide ajalugu“; 
2) inimeseopetuses 2 kursust: „Psuhholoogia“ ja „Konfliktoloogia“; 
3) uhiskonnaopetuses 1 kursus: „Inimene ja oigus“; 
4) geograafias 1 kursus „Globaliseeruv maailm“; 
5) loimuv valikaine - riigikaitse (2 kursust). Riigikaitses toimub ope riikliku oppekava ainekavade jargi. 
 
2. INIMESEÕPETUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gumnaasiumi inimeseopetusega taotletakse, et opilane: 
1) austab enda ning teiste inimvaarikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt koigisse inimestesse, 
arvestab nende erivajadusi ja individuaalsust ning vaartustab individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; 
2) moistab ning austab erinevaid maailmavaatelisi toekspidamisi; 
3) on aktiivne ja kompetentne demokraatliku uhiskonna kodanik, kellel on valmisolek kohaneda 
muutustega too- ja uhiskonnaelus ning kes vastutab oma elu eest ja tuleb toime enda probleemide 
lahendamisega; 
4) vaartustab perekonda, moistab vastastikust rahuldust ja toetust pakkuvate suhete loomise ja hoidmise 
pohimotteid ning pereliikmete vastutuse osa perekonna vaartuste hoidmisel ja laste arengu toetamisel; 
5) moistab erinevate elurollide osa karjaari kujunemises ning pere- ja tooelu tasakaalus hoidmise tahtsust. 
 
2.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gumnaasiumi lopetaja: 
1) moistab ning oskab selgitada kooselu ja perekonna eri vormide osa uksikisiku ning ühiskonna elus; 
2) vaartustab perekonda ja oskab analuusida lahedaste inimsuhete rolli inimese elus ning pohjendab 
iseenda vastutust ja rolli peresuhetes; 
3) analuusib perekonna funktsioone indiviidi ja uhiskonna seisukohast ning on valmis korraldama 
argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist; 
4) moistab abielu ja perekonna psuhholoogilisi, oiguslikke ning majanduslikke aspekte ning oskab leida 
infot ja abi, et tulla toime probleemidega; 
5) selgitab lapse arengu pohikusimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 
6) seostab pusisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, vaartustades usaldust ning 
positiivseid tundeid; 
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena; 
8) on valmis seostama enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu onnestumise voimalusega tulevikus; 
9) moistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, sailimise ja arendamise nimel ning on 
valmis olema pere ja peret umbritseva sotsiaalse vorgustiku liige. 
 
2.2. Kursus „Perekonnaõpetus“ 
Perekond 
Õpitulemused: 
Kursuse lopus opilane: 
1) moistab, kuidas uhiskonnas toimuvad muutused avaldavad moju perekonna ja peresuhetega seotud 
vaartustele ja traditsioonidele; 
2) moistab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analuusides nende eeliseid ning puudusi; 
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3) analuusib perekonna funktsioone indiviidi ja uhiskonna seisukohast ning oskab selgitada, kuidas 
oleneb nende taitmine igast pereliikmest; 
4) selgitab ja toob naiteid perekesksest ja individualistlikust perekasitlusest. 
Õppesisu 
Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Perekonna 
funktsioonid indiviidi ja uhiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekasitlus. 
 
Püsisuhe 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab ja oskab analuusida pusisuhte loomist ning sailimist mojutavaid tegureid; 
2) moistab pusisuhtest tulenevat vastutust ning analuusib toimetulekuviise lahisuhete loppemise korral; 
3) kirjeldab armastuse olemust, vottes aluseks armastuse liigituse; 
4) moistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva 
seksuaalkaitumise pohimotteid inimsuhetes; 
5) kirjeldab, kuidas mojutavad uhiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse. 
Õppesisu 
Luhi- ja pikaajaline suhe. Pusisuhte loomine ning sailitamine. Pusisuhte pusimist mojutavad tegurid. 
Tunded ja pusisuhe. Pusisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete loppemisega. Armastuse olemus 
ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkaitumine. Uhiskonna ja kultuuri moju suhtumisele 
seksuaalsusesse. 
 
Abielu 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) analuusib registreeritud ja vabaabielu voimalikke eeliseid ning puudusi; 
2) teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat moju inimsuhetele; 
3) moistab lahedase sotsiaalse vorgustiku tahtsust abielu toetava susteemina; 
4) kirjeldab abieluperioode ning moistab tegureid, mis mojutavad abieluga rahulolu; 
5) teab abielusuhtest tulenevaid oigusi ja kohustusi. 
Õppesisu 
Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lahedane sotsiaalne 
vorgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul. 
Abielusuhtest tulenevad oigused ja kohustused. 
 
Lapsevanemaks olemine 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) moistab lapsevanemaks olemise rolli kui isiksuse arenguvoimalust; 
2) analuusib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel; 
3) analuusib vanemate kasvatusstiile, lahtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses; 
4) teab tegureid, mis mojutavad inimese reproduktiivtervist, ja tohusaid meetodeid raseduse 
plaanimiseks; 
5) analuusib plaanimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mojutavaid tegureid. 
Õppesisu 
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Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psuhholoogiline, sotsiaalne. 
Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. Pereplaneerimine ja seda 
mojutavad tegurid. Planeerimata rasedus. 
 
Laps 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab laste arenguvajadusi varases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel; 
2) analuusib lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate moju selle kujunemisele; 
3) analuusib kodukasvatuse olemust ja tahtsust lapse arengus. 
Õppesisu 
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate moju selle kujunemisele. 
Kodukasvatuse olemus, eesmargid ja osa lapse arengus. 
 
Kodu ja argielu 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) moistab kodu kui turvalise elukeskkonna moju inimese ja tema lahisuhete arengule; 
2) teab ning oskab naha voimalusi pereliikmete vajaduste ja vaartustega arvestamiseks ning 
vastastikuseks toetuseks ja abiks; 
3) moistab pereliikmete rollide ning rollinouete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende moju 
peresuhetele; 
4) rakendab opisituatsioonis tohusaid lahkhelide lahendamise viise peres; 
5) teab tegureid, mis mojutavad pereliikmete fuusilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, ning 
oskab hinnata tervise sailitamist tervisliku eluviisi kaudu; 
6) analuusib, kuidas mojutab soltuvus erinevatest ainetest voi tegevustest peresuhteid, ning moistab 
kaassoltuvuse olemust; 
7) analuusib lahkumineku ja lahutuse pohjusi ning tagajargi; 
8) selgitab leina olemust ning oskab kirjeldada leinast ulesaamise voimalusi; 
9) vaartustab perekonnasuhete sailimist ja perekonda. 
Õppesisu 
Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja vaartused ning nende 
arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres. Suhtlemine peres. 
Lahkhelid peres ning nende lahendamise voimalused. Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. 
Terviseriskid ning nende ennetamine uksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil. Lahkuminek ja 
lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete sailitamine. 
 
Perekonna majanduselu ja õigusaktid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) moistab perekonna eelarve planeerimise ja kulutuse analuusimise vajalikkust; 
2) moistab iga pereliikme oigust oma ajale, ruumile ja materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi; 
3) teab pohilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi. 
Õppesisu 
Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ning laste elu reguleerivad seadused. 
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Perekond inimese elus 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) analuusib perekonna tahtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel; 
2) moistab polvkondi uhendavate sidemete tugevdavat ja toetavat moju pereelule; 
3) vaartustab perekonnaelu positiivset rikastavat moju inimese lahisuhete vorgustikus. 
Õppesisu 
Perekonna tahtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side polvkondade vahel. Onn ja perekonnaelu. 
 
2.3. Valikkursus „Psühholoogia I“ 
2.3.1. Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gumnaasiumi lopetaja: 
1) moistab inimese taju, tahelepanu, malu, oppimise, motlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse, 
vaimsete voimete ja sotsiaalsete protsesside pohilisi seadusparasusi ning tunneb neid enda ja teiste 
kaitumises; 
2) teab psuhholoogias kasutatavaid pohilisi uurimismeetodeid ning eristab teaduslikku teadmist 
tavateadmisest; 
3) tunneb igapaevaelus kasutatavaid psuhholoogiaga seotud moisteid ja kontseptsioone; 
4) oskab rakendada psuhholoogia seadusparasusi enda oppimist analuusides ning opioskusi arendades; 
5) moistab inimeste erinevuste paritolu ja individuaalsust ning vaartustab individuaalseid ja kultuurilisi 
erinevusi; 
6) analuusib pohiliste sotsiaalsete protsesside moju inimese kaitumisele igapaevaelus; 
7) moistab ja kirjeldab psuhholoogiateadmiste rakendamise voimalusi igapaevaelus ja rakendab 
psuhholoogiateadmisi enda karjaariplaani koostamisel; 
8) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning moistab nende too vaartust uhiskonnas. 
 
2.3.2. Valikkursuse õpitulemused ja õppesisu 
Psühholoogiateadus 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) oskab eristada teaduslikku psuhholoogiat rahvapsuhholoogiast, vaartustades teaduslikku 
kasitlust psuhholoogiliste nahtuste seletamisel; 
2) moistab psuhholoogia seoseid teiste teadustega ning oskab tuua naiteid psuhholoogiateaduse 
harude kohta; 
3) teab psuhholoogia pohilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, eksperimentaalsed) 
ning toob naiteid psuhholoogia teaduslike uurimuste kohta. 
Õppesisu 
Psuhholoogia kui teadus. Teaduslik psuhholoogia ja rahvapsuhholoogia. Psuhholoogia 
uurimismeetodid. Psuhholoogia harud ja seos teiste teadustega. 
 
Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab inimese perifeerse ja kesknarvisusteemi ehitust ning talitlust; 
2) teab narviraku ehitust ja talitlust; 
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3) oskab igapaevaelu naidetele tuginedes selgitada aistingute ja meelelise tunnetuse olemust. 
Õppesisu 
Inimese narvisusteem: perifeerne ja kesknarvisusteem. Narviraku ehitus ja talitlus. Meeleelundid ning 
aistingud. 
 
Taju ja tähelepanu 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab taju ulesandeid ja tajukujundite tekkimist lahtuvalt taju omadustest; 
2) oskab tuua naiteid tajuliikide (sugavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 
3) oskab eristada tahtlikku ja tahtmatut tahelepanu ning kirjeldab nende moju oma opitegevusele 
ning igapaevaelule. 
Õppesisu 
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sugavus-, liikumis-, ruumitaju. Tahtlik ja 
tahtmatu tahelepanu. 
 
Mölu 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) oskab tuua naiteid toomalu ja pikaajalise malu kohta, toetudes teaduslikule kasitlusele; 
2) analuusib isiklike kogemuste kaudu episoodilise, semantilise ja protseduurilise malu erinevusi; 
3) moistab tahelepanu, infotootluse sugavuse ja info kokkupakkimise moju mallu salvestamisele; 
4) teab unustamise pohjusi ning oskab tuua naiteid, kuidas muuta meenutamine oppides 
tohusamaks. 
Õppesisu 
Malu. Toomalu ja pikaajaline malu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline malu. Maluprotsessid: 
salvestamine, meenutamine, unustamine. 
 
Õppimine 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab, mis on oppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 
2) teab ja kirjeldab erinevaid oppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne oppimine, teadmiste 
konstrueerimine; 
3) oskab tuua naiteid opiviiside rakendumise kohta oppides ning oskab analuusida oma oppimist. 
Õppesisu 
Oppimine, teadmised ja oskused. Opiviisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne oppimine, teadmiste 
konstrueerimine. 
 
Mõtlemine 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) oskab eristada ja kirjeldada motlemise elemente (kujundeid, moisteid ja skeeme) ning moistab keele ja 
motlemise seoseid; 
2) teab probleemide lahendamise etappe ja oskab tuua naiteid takistuste kohta probleeme lahendades; 
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3) analuusib teadmiste ja kogemuste moju probleemide lahendamisele ning loovale motlemisele ja toob 
selle kohta naiteid; 
4) oskab rakendada probleemi lahendamise etappe probleemulesandeid lahendades ning analuusida 
lahenduse kaiku. 
Õppesisu 
Motlemine. Motlemise elemendid: kujundid, moisted, skeemid. Keel ja motlemine. Probleemide 
lahendamine ja loov motlemine. 
 
Emotsioonid ja motivatsioon 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) teab emotsiooni moistet ja pohiemotsioone ning analuusib, kuidas valjenduvad emotsioonid 
fusioloogiliselt, tunnetuslikult ja kaitumises; 
2) analuusib emotsioonide ja vaimse tervise seoseid, oskab tuua naiteid, kuidas vaimset tervist hoida ning 
kust vajaduse korral abi leida; 
3) rakendab opisituatsioonis emotsioonide valjendamise viise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 
vaartustab neid; 
4) oskab selgitada vajaduste, eesmarkide ja motivatsiooni seoseid; 
3) rakendab opisituatsioonis emotsioonide valjendamise viise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 
vaartustab neid; 
4) oskab selgitada vajaduste, eesmarkide ja motivatsiooni seoseid; 
5) rakendab opisituatsioonis oskust seada luhi- ja pikaajalisi eesmarke ning plaanida nende 
saavutamiseks vajalikke tegevusi; 
6) teab bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvorme ning oskab tuua nende kohta naiteid; 
7) oskab kirjeldada inimese saavutusvajaduse rahuldamise voimalusi erinevates tegevusvaldkondades. 
Õppesisu 
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Pohiemotsioonid ja emotsioonide valjendamine. Vajadused, 
eesmargid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. Saavutusvajadus. 
 
Individuaalsed erinevused 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) oskab selgitada isiksuse viiefaktorilist kasitlust, tuues selle kohta naiteid; 
2) moistab parilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 
3) teab isiksuseomaduste mootmise pohilisi meetodeid psuhholoogias; 
4) oskab tuua naiteid uld- ja erivoimekuse valjendumise ning rakendamise voimaluste kohta inimestel; 
5) teab intelligentsuskoefitsiendi tahendust; 
6) moistab normi ja halbivuse suhtelisust ning vaartustab inimeste erinevusi. 
Õppesisu 
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed voimed: uldvoimekus ja 
erivoimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja halbivus. 
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Sotsiaalsed protsessid 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) moistab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 
2) analuusib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotuubid mojutavad inimeste sotsiaalset taju, ning 
toob selle kohta naiteid; 
3) analuusib ruhmas toimuvate protsesside (sunergia, vastutuse hajumise, konformsuse, 
ruhmamotlemise) moju inimese kaitumisele, seostades seda igapaevaeluga; 
4) vaartustab vajadust seista vastu ruhmasurvele, mis ohutab ennast ja teisi kahjustavalt kaituma. 
Õppesisu 
Sotsiaalne vordlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotuubid. 
Ruhmaprotsessid: sunergia, vastutuse hajumine, konformsus, ruhmamotlemine. 
 
Psühholoogia rakendused 
Õpitulemused 
Kursuse lopus opilane: 
1) oskab kirjeldada psuhholoogi tood eri valdkondades ning vaartustab uldinimlikke eetilisi printsiipe 
psuhholoogias; 
2) moistab psuhholoogiateadmiste olulisust ning vaartuslikkust enda ja teiste kaitumise seletamisel. 
Õppesisu 
Psuhholoogi elukutse ja psuhholoogia rakendused. Psuhholoogiateadmiste rakendamine igapaevaelus. 
 
2.4. Valikkursus «Psühholoogia II" 
2.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi valikkursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese 
kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi konfliktoloogia põhiliste seaduspärasuste ja nende 
uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, väärtustades neid. 
 
2.4.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) omandab ülevaadet konfliktoloogia peamistest arengu etappidest; 
2) mõistab konfliktide põhjusi ja struktuuri; 
3) omandab ülevaadet konfliktide etappidest ja perioodidest ; 
4) oskab iseloomustada isiku sisemist konflikti; 
5) oskab iseloomustada isikuvahelist konflikti; 
6) oskab ennetada konfliktisituatsiooni; 
7) oskab lahendada konfliktisituatsiooni. 
 
2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 
Konfliktoloogia arenguetappide iseloomustus 
Õpitulemused: 
1) eristab konfliktoloogia põhilisi harusid, arenguetappe ning mõistab seoseid teiste 
teadustega; 
2) teab konfliktoloogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, eksperimentaalsed). 
Õppesisu: 
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Konfliktoloogia kui teadus. Konfliktoloogia harud ja seos teiste teadustega. Konfliktoloogia 
uurimismeetodid. Konfliktoloogia objektid, eesmärgid ja ülesanded. 
 
Konfliktide klassifitseerimine 
Õpitulemused: 
1) kirjeldab konfliktide objektiivseid ja subjektiivseid põhjusi; 
2) selgitab konfliktide mehhanisme ja struktuure; 
3) teab, kuidas võivad konfliktid mõjutada inimese käitumist. 
Õppesisu: 
Konflikti sisu ja liigid. Konfliktide tekkimise objektiivsed ja subjektiivsed põhjused. Konfliktide 
struktuurid ja mehhanismid. 
 
Konfliktide perioodid ja etapid 
Õpitulemused: 
Konflikti allikad ja funktsioonid. Konflikti tekkimine ja faasid. Konflikti algus ja lõpp. Konflikti varjatud 
ja avatud periood. Konflikti dünaamika. 
Õppesisu: 
Kirjeldab ja toob näiteid erinevate konfliktide tekkimise kohta; teab ja oskab seletada konflikti 
dünaamikat, kuidas algab ja lõpeb konflikt; eristab konflikti varjatud ja avatud perioode. 
 
Isikutevahelised konfliktid 
Õpitulemused: 
Isikutevahelised konfliktid: motiivid, põhjused ja tagajärjed. Konfliktide osapoolete süütunne ja 
vastutustunne, leppimine ja valiku võimalused. 
Õppesisu: 
Kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid isikuvahelise konflikti kohta; teab konfliktide põhjusi, 
tagajärgi ning kirjeldab konfliktide osapoolete leppimise võimalustest; teab ja kirjeldab erinevaid 
konflikti leppimise viise: läbirääkimised, kompromiss, konsensus. 
 
Konfliktide ennetamise alused 
Õpitulemused: 
Konfliktidest ärahoidmine ja ennetamine. Konfliktide sümptoomid, diagnoseerimine ja reguleerimine. 
Konfliktide kustutamise oskus. 
Õppesisu: 
Teab konfliktide lahendamise etappe ja takistusi konfliktide lahendamisel, tuues näiteid 
protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju konflikti lahendamisele 
ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; eristab ja kirjeldab konflikti ennetamise elemente 
(kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning selgitab nende seoseid. 
 
Konfliktide konstruktiivne lahendamine  
Õpitulemused: 
Konfliktide   lahendamise   kriteeriumid ja läbirääkimised,  kompromiss, järeleandmised. Konstruktiivse 
lahendamise tingimused, faktorid, motiivid. Konflikti osapoolete koostöö 
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3. AJALUGU 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos osalejana, 
määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja maailmakodanikuna; 
2) tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute kaudu; 
3) mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 
järjepidevuse  olemust  ning  erineva  tõlgendamise  põhjusi,  võtab  oma  seisukohti  kujundades  
arvesse ajastu konteksti; 
4) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eeldusena, 
teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 
5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust ning kasutab 
erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 
6) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma 
seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi; 
7) teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest; 
8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma 
seisukohta. 
9)teab ainevaldkonnaga seotud erialasid, mõistab seoseid ainevaldkonnaga seotud teadmiste ja tööturu 
võimaluste vahel ja analüüsib enda ainealaseid teadmisi ja oskusi haridustee kavandamisel. 
 
3.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) tunneb ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid Euroopa ja maailma 
ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva 
tõlgendamise põhjusi; 
2) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, väärtustab 
kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri 
kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 
3) võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi arengusuundi ja 
probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja 
väärtushinnanguile, võrdleb suurriikide mõju maailma majandusele ning poliitikale eri ajastuil, 
analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahendamise viise; 
4) leiab, selekteerib, refereerib ning analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 
ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti arvamusest; 
selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 
5) kasutab ajaloosõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab referaate ja 
uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, väljendab oma teadmisi ning oskusi 
suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 
6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning 
arvestades ajastu eripära. 
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3.2. Ajaloo I kursus «.Üldajalugu" 
1. Antiikaeg Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 
2) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistab 
antiigipärandi olulisust tänapäeval; 
3) tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja keisririigi toimimise 
põhimõtteid; 
4) iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu ja 
kujunemist riigiusuks; 
5) kirjeldab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Euroopa kultuuri 
kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab neid kriitiliselt; 
6) näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi laienemist; 
7) teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander Suur, Romulus, 
Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning iseloomustab nende tegevust; 
8) teab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, barbar, kodanik, senat, 
konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 
Õppesisu 
Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: hellenite 
kasvatus, haridus ja igapäevaelu. Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. 
Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud. 
Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander Suur. Rooma riigi teke. Rooma vabariik ja selle korraldus. 
Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma ja Ida-
Rooma.  Rooma  ühiskond  ja  eluolu:  perekond,  kasvatus  ja  haridus.  Rooma  õigus.  Rooma  kui  antiikaja  
suurlinn. Ehituskunst. Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks. Antiiktsivilisatsioonide 
saavutused ja tähtsus maailma ajaloos. 
 
2. Keskaeg 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis; 
2) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid; 
3) kirjeldab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana; 
4) teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond; 
5) kirjeldab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit; 
6) teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 
7) iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kirik, klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, 
läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolastika, koraan; 
9) teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab nende 
tegevust. 
Õppesisu 
Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus. Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke. 
Ühiskond   ja    eluolu:    läänikord.  Feodaalide Linnaühiskond:  kaubandus,  käsitöö,  valitsemine.  Islami 
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teke ja levik: Muhamed. Koraan. Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim. Religiooni dominantsus. 
Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad. Ülikoolid ja skolastika. 
 
3. Uusaeg 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist uusajal; 
2) kirjeldab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle 
kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 
3) teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 
4) iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule; 
5) näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 
6) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, parlamentarism, 
valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, urbaniseerumine, sotsialism; 
8) teab,  kes  olid Leonardo da Vinci,  Christoph Kolumbus,  Fernäo de Magalhäes,  Martin Luther,  Louis  
XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarck, ning iseloomustab nende 
tegevust. 
Õppesisu 
Uue maailmapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja tagajärjed, 
reformatsioon ja vastureformatsioon. Absolutism ja parlamentarism: poliitiline kaart uusaja alguses. 
Absolutism Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika 
Ühendriikide iseseisvumine. Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. 
Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja 
rahvusriikide teke. Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 
masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 
 
3.3. Ajaloo II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)" 
1. Esiaeg 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab tähtsamaid Eesti esiaja perioode; mõistab muististe kui ajalooallikate eripära; 
2) kirjeldab inimeste eluolu ja toob näiteid inimeste tegevusaladest ja nende muutustest esiajal 
3) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi; 
4) kirjeldab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, 
kihelkond, malev, animism. 
Õppesisu 
 Jääaeg ja selle taandumine. Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. Muinasaja allikad ja nende uurimine. 
Kiviaja arheoloogilised kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk 
venekirvestekultuur - elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. Metalliaeg. 
Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused.  Eesti esiaja lõpul. Suhted 
naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste kaubateede kujunemine ja Eesti. 
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Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. Külad ja 
elamud. Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated ristiusu 
levikust Eestis. 
 
2. Keskaeg 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 
2) tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; iseloomustab suhteid 
naaberriikidega; 
3) analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 
4) iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja 
majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa 
ajaloo vahel keskajal; 
5) kirjeldab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, vaimuelule ja 
väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist järjepidevust; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, sunnismaisus, 
adramaa; 
7) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Muistne   vabadusvõitlus:   Balti   ristisõdade   põhjused.   Muistse   vabadusvõitluse   kulg.   Eestlaste 
lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. Vana-Liivimaa  riigid:  
riiklik  korraldus  ja  poliitiline  kaart.  Seisused.  Maapäev.  Vana-Liivimaa  riikide omavahelised suhted 
ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja tagajärjed. Keskaja ühiskond Eestis: 
läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse kujunemine. Keskaegsed linnad Eestis: 
linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja tsunftid. Eluolu linnas. 
Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. 
 
3. Üleminekuaeg keskajast uusaega 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil;  
2) selgitab allikate alusel Liivi sõja eellugu, kulgu ja tulemusi; 
3) teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 
4) iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi mentaliteedis ning 
vaimuelus; 
5) teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis. Reformatsioon Eestis: haridusolud. 
Eestikeelse trükisõna algus. Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik 
ja tulemused. Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. 
Kultuuri    areng:     Balthasar    Russowi    kroonika    ajalooallikana.     Reformatsiooni  ja  
vastureformatsiooni mõju vaimuelule. 
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3.4. Ajaloo III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)" 
1. Rootsi aeg 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 
2)iseloomustab allikate ja teabetekstide põhjal Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal; 
3) kirjeldab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 
4)mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos ning tänapäeval; 
5)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, Vastne 
Testament, Academia Gustaviana; 
6)teab,  kes  olid  Bengt  Gottfried  Forselius,  Gustav  II  Adolf,  Johan  Skytte  ja  Karl  XI,  ning  iseloomustab  
nende tegevust. 
Õppesisu 
Rootsi suurriigi ajastu. Rootsi keskvõim ja baltisaksa aadel. Majanduslik areng: talurahva õiguslik 
seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioon ja selle tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. 
Vaimuelu ja kultuur: luterlus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. 
Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik. 
 
2. Eesti 18. sajandil 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 
2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 
3) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 
4)seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, 
vennastekogud; 
5)teab,  kes  olid  Karl  XII,  Peeter  I,  Katariina  II,  Anton  Thor  Helle  ja  August  Wilhelm  Hupel,  
ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused. Rahvastikuprotsessid Eestis 16.-18. sajandil. Sõdade, 
haiguste, olmetingimuste ja näljahädade mõju rahvastikule. Balti erikord: Vene keskvõim ja baltisaksa 
seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Asehalduskord. Vaimuelu 18. 
sajandil: baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja valgustus. 
 
3. Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab 
majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 
2) mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 
kujunemisele Eesti ajaloos; 
3) iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 
4) teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid rahvusliku liikumise 
eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise ettevõtmisi ja ideid; 
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5) iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19. sajandi lõpul ning 
loob seoseid omariikluse kujunemisega; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikool; 
7) teab,  kes  olid Karl  Ernst  von Baer,  Friedrich Reinhold Kreutzwald,  Johann Voldemar Jannsen,  Jakob 
Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Moderniseeruv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 19. sajandil ja 
20. sajandi algul. Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse 
kujunemine. Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna-
Eesti arengus. Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool 19. sajandil. Estofiilid. Eesti 
haritlaskonna kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ja nende 
eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. Moderniseeruv Eesti: majanduse areng. Raudteede 
ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse kujunemine. Põllumajanduse 
areng. Talurahva kihistumine. Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, 
kultuurile ja rahvuslikule liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik 
tõus. Poliitilised rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale. 
 
3.5. Ajaloo IV kursus «.Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel" 
1. Maailm Esimese maailmasõja eel 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 
2) teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu taotlusi; 
3) tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide sõjalistesse 
blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 
4) iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju; 
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit. 
Õppesisu 
Suurriikide arengujooni: poliitiliste süsteemide erinevused, Venemaa. Maailma majandus: 
teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, vabaturumajandus ja protektsionism. Suurriikide 
liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed.  
 
2. Esimene maailmasõda 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 
2) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 
3) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 
4) teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 
5) mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, Landeswehr, Tartu 
rahu; 
7) teab,  kes  olid  Nikolai  II,  Vladimir  Lenin,  Jaan  Poska,  Johan  Laidoner  ja  Konstantin  Päts,  ning  
iseloomustab nende tegevust. 
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Õppesisu 
Esimese maailmasõja põhjused. Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. Esimese maailmasõja 
tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide sünd Euroopas, uus maailmakord ja 
Rahvasteliit. Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu. 
 
3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste põhjusi; 
2)iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 
majanduskriisi põhjusi ja mõju; 
3)analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
4) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab autoritarismi kujunemise 
põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut; 
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, kommunism, 
NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, 
vabadussõjalased; 
6)teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin D. Roosevelt, 
Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised suhted. Demokraatia laienemine. Demokraatia põhijooned 
Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA näitel: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. Majanduskriis: 
põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. Autoritarismi, totalitarism: fašism, natsionaalsotsialism, 
kommunism. Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, majandus, 
ühiskonnaelu. Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. Eesti tee demokraatialt autoritarismile: 
poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. 
 
4. Teine maailmasõda 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
2) kirjeldab sõjategevust kaardi järgi; 
3) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 
4) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 
5) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, 
Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside leping,    okupatsioon, 
Suvesõda, Atlandi harta, ÜRO, Talvesõda 
Õppesisu 
Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. Teise  maailmasõja  põhjused:   Saksamaa,   
Nõukogude  Liidu  ja  Jaapani agressiivne välispoliitika ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika 
nurjumine. Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle kujunemine: 
Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus. Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: 
rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, Moskva, Midway, Stalingrad, Kursk, El-Alamein, Normandia 
dessant). Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma poliitilisele, 
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majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, 
okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 
 
3.6. Ajaloo V kursus «Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel" 
1. Külm sõda 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 
2) analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 
3) teab,  kes  olid  Harry  Truman,  John  F.  Kennedy,  Nikita  Hruštšov,  Fidel  Castro,  Konrad  Adenauer  ja  
Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne 
eesriie. 
Õppesisu 
Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea sõda, 
Suessi kriis, Kuuba kriis, Vietnami sõda, Berliini kriisid. Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi 
vastasseis. Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised suhted. 
 
2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 
2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 
3) teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 
Õppesisu 
USA: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu. Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa 
integratsioon. 
 
3. NSVL ja kommunistlik süsteem 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja erinevaid arenguetappe; 
2) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 
3) analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 
4) analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, sula, stagnatsioon, 
dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus, sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon; 
6) teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander 
Dubcek ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Kommunistliku süsteemi kujunemine. Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva 
poliitika ja kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus. NSVL: stalinism, sula, 
stagnatsioon. Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga. 
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4. Maailm sajandivahetusel 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 
2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; 
3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute pingekollete kujunemist; 
4) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 
5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma; 
6) teab,  kes  olid  Ronald  Reagan,  Mihhail  Gorbatšov,  Boris  Jeltsin,  George  Bush,  Helmut  Kohl,  Vaclav  
Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust; 
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti kett, 
interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 
Õppesisu 
NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised 
reformid NSVLis. Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju 
väärtushinnangutele. Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise kaardi muutumine. USA 
rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja 
maailma: laulev revolutsioon, riikluse taastamine. Uued pingekolded: Balkani kriis. 
 
3.7. Ajaloo VI kursus «Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm" 
1. Eluolu ja kultuur 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale; 
2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist 
igapäevaelus; 
3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud muutustega. 
Õppesisu 
Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, neegriliikumine, 
feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate avaldumine kultuuris. Muutused 
eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste emantsipatsioon, spordi populaarsuse kasv, mood, 
massikultuur, kodumasinad. Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, 
kosmoseajastu. Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu ilmingud kunstis, 
kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. Multikultuursuse kontseptsioon. Poliitiliste olude mõju Eesti 
kultuurile ja eluolule. 
 
2. Sõja ja rahu küsimus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning väärtushinnangud sõja ja rahu 
küsimuses 20. sajandi jooksul; 
2) analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 
3) teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid seda lahendada; 
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism. 
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Õppesisu 
Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, desarmeerimine, tuumasõja oht. Rahvusvahelised 
organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue maailmakorra loomise katsed. Konfliktid ja nende 
lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 
 
3. Inimsusevastased kuriteod 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude 
toimepaneku; 
2) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust; 
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG. 
Õppesisu 
Massikuritegude ideoloogilised alused ja psühholoogilised juured. Koonduslaagrid, GULAG. 
Küüditamised. Natsismikuriteod: holokaust. Kommunismikuriteod. Genotsiid, etnilised puhastused. 
Inimsusevastased kuriteod Eestis. 
 
4. Muu maailm 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi; 
2) analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 
Õppesisu 
Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. 
Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 
 
3.8. Valikkursus «.Üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 
3.8.1. Kursuse õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, 
kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust; 
2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilitajana; 
3) kirjeldab ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väärtushinnangutele; 
4) kirjeldab ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile sarnasusi ja 
erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide arengus; 
5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside 
erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 
6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning 
võttes arvesse ajastu eripära. 
 
3.8.2. Õpitulemused ja õppesisu 
1. Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust arengus; 
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2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemisest; 
3) selgitab tsivilisatsioonide kujunemise põhjusi ja arengut, iseloomustab näidete kaudu tsivilisatsioonide 
peamisi tunnuseid; 
4) teab esiaja allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi esiaja arengu kohta; 
5) näitab kaardil varajaste tsivilisatsioonide asualasid. 
Õppesisu 
Esiaja arengujärgud. Inimese põlvnemine. Inimene ja loodus. Mõtlemise ja kõne tekkimine. Kunsti alged. 
Inimkonna arengu ebaühtlus. Kütid, kalastajad ja korilased. Maaharijad ja karjakasvatajad. Metallide 
kasutuselevõtt. Varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused. 
 
2. Egiptus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) selgitab Egiptuse riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse kultuuripärandit ning religiooni, teaduse ja kirja arengut; 
3) teab Egiptuse ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse ajaloo kohta. 
Õppesisu 
Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. Religiooni põhijooned. Surnutekultus. Kirjandus. Teadus. Egiptus 
tänapäeval. 
 
3. Mesopotaamia ja Ees-Aasia 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) kirjeldab riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku 
ja tänapäeva vahel; 
2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, kirja, 
kirjanduse ja teaduse arengut; 
3) tunneb iisraeli rahva ajaloo põhisündmusi ja monoteistliku religiooni kujunemist; 
4) teab olulisemaid kirjalikke allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Mesopotaamia ja Ees-Aasia ajaloo 
kohta. 
Õppesisu 
Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. Semiidid. Vana-Babüloonia. Hammurabi koodeks. Babüloonia 
ühiskond ja eluolu. Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni ehitised. Religiooni põhijooned. Kangelaseepika 
ja Gilgameš. Teadus. Indoeurooplased, küsimus nende päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia impeerium. 
Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, kaubandus ja meresõit. Kultuurikontaktid. Iisrael: ülevaade iisraeli 
rahva ajaloost. Monoteismi kujunemine ja Vana Testament. Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad tänapäeval. 
 
4. Kreeta-Mükeene 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb Kreeta-Mükeene perioodi kui varaseimat ajajärku Kreeka ajaloos; 
2) iseloomustab Kreeta-Mükeene ühiskonda ja selle mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsioonile; 
3) teab Kreeta-Mükeene ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Kreeka ajaloo kohta. 
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Õppesisu 
Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused. Kreeta ja 
Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju hilisemale Kreeka tsivilisatsioonile. 
 
5. India 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb India ajaloo tähtsamaid arengujärke Induse tsivilisatsioonist Euroopa 
kolonisatsiooni alguseni ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
2) selgitab India ühiskonda, eluolu, religioone ja kultuuripärandit; 
3) teab India ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi India ajaloo kohta. 
Õppesisu 
Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. Veedad. Brahmanism. Budism. 
Hinduism. Sanskrit. Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik Indias. India tänapäeval. 
 
6. Hiina 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb Hiina ajaloo peamisi arengujärke tsivilisatsiooni tekkest kuni keisririigi lõpuni ning loob 
seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
2) iseloomustab Hiina ühiskonda, eluolu, religiooni ja kultuuripärandit; 
3) teab Hiina ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Hiina ajaloo kohta. 
Õppesisu 
Vana-Hiina tsivilisatsiooni kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja ühiskonna korraldus. Ametnikkond. 
Religioon ja filosoofia: konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. Kirjandus. Teadus. Leiutised. Kunst. Hiina 
tänapäeval. 
 
7. Ameerika 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb Kesk-Ameerika ja Andide tsivilisatsioonide peamisi arengujärke nende 
tsivilisatsioonide tekkest kuni eurooplaste koloniaalvallutuseni, loob seoseid mineviku ja 
tänapäeva vahel; 
2) iseloomustab ja võrdleb Kesk-Ameerika ning Andide tsivilisatsioonide ühiskonda, eluolu, religiooni ja 
kultuuripärandit; 
3) teab Ameerika põlisrahvaste (maiade, inkade, asteekide) ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel 
järeldusi Ameerika varasemate tsivilisatsioonide kohta. 
Õppesisu 
Kesk-Ameerika tsivilisatsioon: maiad, asteegid. Andide tsivilisatsioon: inkad. Riigi ja ühiskonna 
korraldus. Religioon. Tähtsamad kultuurisaavutused. Ameerika tsivilisatsioonide häving. 
 
8. Araabia maad 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb islami teket ja levikut Aasias ja Vahemere maades ning iseloomustab islami mõju ühiskonnale; 
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2) kirjeldab araabia kultuuripärandit, toob näiteid araabia kultuuri mõju kohta Euroopale, loob seoseid 
mineviku ja tänapäeva vahel; 
3) teab araabia allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi araabia maade ajaloo kohta. 
Õppesisu 
Islami teke ja levik. Muhamed. Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. Abielu ja perekond. Sunna. Islami 
uskumused ja tavad. Sunniidid, šiiidid. Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja selle lagunemine. Eri 
rahvaste kultuuri ühtesulamine. Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. Araabia kultuuri mõjud Aasia ja 
Euroopa kultuurile. Araabia maad tänapäeval. 
 
9. Aafrika tsivilisatsioonid 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) tunneb tähtsamaid Aafrika kultuure ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 
2) iseloomustab Aafrika põlisrahvaste kultuuride erijooni; 
3) teab Aafrika ajaloo allikaid ning teeb allikate alusel järeldusi Aafrika ajaloo kohta. 
Õppesisu 
Etioopia riik ja kultuur. Lääne-Aafrika kultuurid: Ghana ja Mali, kontaktid Vahemere maadega; Joruba 
kultuur. Zimbabwe kultuur. Aafrika langemine Euroopa riikide võimu alla. Kolonisatsiooni tagajärjed 
Aafrikale. Aafrika tänapäeval. 
 
3.9. Valikkursus «Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu" 
3.9.1. Kursuse õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi tagamaid ning 
tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga; 
2) kirjeldab Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, arengu sarnasusi ja erinevusi, 
vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust; 
3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa ajalooga; 
4) selgitab Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste protsessidega 
poliitikas, majanduses ja kultuuris; 
5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi 
säilitajana; 
6) selgitab ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja 
väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide lahendamise viise; 
7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja -protsesside 
erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 
8) rekonstrueerib minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning võttes arvesse 
ajastu eripära. 
 
3.9.2. Õpitulemused ja õppesisu 
1. Euroopa rahvastik, majandus ja kommunikatsioon 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) nimetab Euroopa rahvaarvu muutumist mõjutanud tegureid ning analüüsib seoseid rahvaarvu 
muutumise ja valitseva peremudeli vahel; 
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2) kirjeldab Euroopa ühiskonna valitsemise põhijooni erinevatel ajastutel, analüüsib riikluse vormide 
muutumist, seisuslikku korraldust ja selle tähtsust ühiskonna valitsemisel ning modernse demokraatia 
kujunemist; 
3) kirjeldab Euroopa majandusliku arengu põhijooni eri aegadel ning võrdleb Lääne- ja IdaEuroopa 
majanduslikku arengut; 
4) iseloomustab kommunikatsiooni ja meedia arengu põhijooni ning tähendust Euroopa kultuurilisele 
lõimumisele; 
5) kirjeldab rahvastiku-, majandus- ja kommunikatsiooniprotsesside mõju üksikisikule. 
Õppesisu 
Rahvaarvu dünaamika ja seda mõjutanud tegurid. Perekond. Ühiskonna valitsemise põhijooned. Riikluse 
vormid ja nende muutumine. Seisuslik korraldus. Modernse demokraatia kujunemine. Majanduse arengu 
põhijooned. Lääne- ja Ida-Euroopa arengu erijooned. Kommunikatsiooni ja meedia areng. Euroopa 
kultuuriline lõimumine. Vabadus ja sõltuvus Euroopa ajaloos. 
 
2. Prantsusmaa 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab Frangi riiki Prantsusmaa eelkäijana, tunneb Prantsuse riigi kujunemise olulisemaid etappe ja 
ühiskonnaelu muutumist; 
2) teab reformatsiooni ajal katoliku usu püsimajäämise põhjusi; 
3) teab valgustusliikumise, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähendust Euroopa ajaloo 
taustal; 
4) selgitab Prantsusmaa ajaloo seoseid Euroopa ajaloo protsessidega; 
5) väärtustab Prantsusmaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 
kohta infot; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid generaalstaadid,pärtliöö, žirondiinid, jakobiinid; 
7) teab, kes olid Henri IV, kardinal Richelieu, Louis XIV, Napoleon Bonaparte ja Robespierre, ning 
iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Frangi riik. Keskaegne Prantsusmaa. Saja-aastane sõda. Reformatsioon Prantsusmaal. Hugenottide sõjad. 
Absolutismi kujunemine Prantsusmaal. Louis XIV. Barokk-kultuuri õitseng. Prantsusmaa revolutsiooni 
eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid ja tagajärjed. Revolutsioonisõjad. Napoleoni sõjad ja 
ümberkorraldused Euroopas. Bourbonide restauratsioon. Juulimonarhia. Teine keisririik. Pariisi 
Kommuun. Kolmas vabariik. Koloniaalpoliitika. 
 
3. Suurbritannia 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab normannide tähendust Inglismaa kujunemisel; 
2) teab Inglismaa reformatsiooni eripära; 
3) seletab parlamentarismi ning modernse demokraatia kujunemist; 
4) selgitab Suurbritannia tõusu juhtivaks koloniaalvõimuks; 
5) selgitab Suurbritannia ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 
6) väärtustab Suurbritannia kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 
kohta infot; 
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7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Magna Charta,puritaanid ja independendid, õiguste bill, toorid ja 
viigid, tööstusrevolutsioon, tšartism; 
8) teab, kes olid püha Patrick, William Vallutaja, Henry VIII, Elizabeth I, Cromwell ja Victoria, ning 
iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Inglismaa enne normannide vallutusi. Keskaegne Inglismaa. Rooside sõda. Reformatsioon Inglismaal. 
Elizabeth I. Kuninga ja parlamendi vastasseis Charles I ajal. Kodusõja puhkemine, selle konfessionaalsed 
jooned. Cromwelli diktatuur. Restauratsioon. Isikuvabaduse ja parlamentarismi kindlustumine 17. 
sajandi lõpul ja 18. sajandil. Inglismaa tõus juhtivaks koloniaalvõimuks. Kuninganna Victoria ajastu. 
Parlamendireform. Iiri küsimus. „Hiilgav isolatsioon" välispoliitikas. Briti koloniaalimpeerium. 
 
4. Saksamaa 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab Karl Suure keisririiki; 
2) teab Saksamaa partikularismi põhjusi ja reformatsiooni osa selles; 
3) iseloomustab Preisimaa ja Austria arengu põhijooni, sealhulgas valgustuslikke reforme nendes 
riikides; 
4) iseloomustab Saksamaa ühinemist ja Saksa keisririigi arengut enne Esimest maailmasõda; 
5) selgitab Saksamaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 
6) väärtustab Saksamaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab nende 
kohta infot; 
7) teab,  kes  olid  Karl  Suur,  Karl  V,  Friedrich  II,  Maria  Theresia,  Joseph  II,  Metternich  ja  Otto  von  
Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Karl Suure keisririik. Saksa Rahva Püha Rooma riik. Saksamaa partikularism. Kuurvürstid. Habsburgide 
valduste  kasv  Karl  V  ajal.  Reformatsiooni  mõju  Saksamaa  arengule.  Kolmekümneaastane  sõda.  
Brandenburgi-Preisimaa tõus. Friedrich II valgustatud absolutism. Austria Habsburgide võimu all. Türgi 
ekspansiooni tagasitõrjumine. Keiser Joseph II valgustuslikud reformid. Preisimaa häving ja uuenemine. 
Rahvusluse tõus Saksamaal. 1848.-1849. aasta revolutsioon. Saksamaa ühendamine. Saksa keisririik enne 
Esimest maailmasõda. 
 
5. Skandinaavia 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab Skandinaavia ajaloolise arengu sarnasust ja eripära võrreldes muu Euroopaga; 
2) teab olulisemaid poliitilisi arengusuundi Läänemere regioonis tervikuna, poliitiliste jõudude 
vahekorda ja selle muutumist; 
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid viikingid, normannid, varjaagid, ruunikiri, saaga, Valhalla; 
4) selgitab  Skandinaavia maade ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 
5) väärtustab Skandinaavia maade kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 
ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 
6)  teab,  kes  olid  Leif  Eriksson,  Knut  Suur,  Gustav  I  Vasa,  Gustav  II  Adolf,  Karl  XI  ja  Karl  XII,  
ning iseloomustab nende tegevust. 
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Õppesisu 
Skandinaavia ühiskond varakeskajal. Viikingid. Ristiusustamine ja riikide teke. Skandinaavlaste muistne 
maailmapilt. Kalmari unioon. Luteriusu kindlustumine Skandinaavia maades. Rootsi suurvõimu ajastu 
Läänemere ruumis. Skandinaavia maade arengu põhijooni pärast Põhjasõda. 
 
6. Bütsants ja Venemaa 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab õigeusu kiriku kujunemist Bütsantsis ning Bütsantsi riigi ja ühiskonna põhijooni; 
2) iseloomustab Venemaa ühiskonna arengu ja valitsemise eripära, püüdu euroopastumisele ning 
vastandumist Euroopale; 
3) iseloomustab õigeusu mõju Venemaa arengule ja kultuurile ning seletab Moskva kui „kolmanda 
Rooma" kontseptsiooni; 
4) kirjeldab Vene ekspansionismi põhisuundi ja tulemusi; 
5) selgitab Bütsantsi ja Venemaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 
6) kirjeldab Bütsantsi ja Venemaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 
ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid patriarh, metropoliit, ikoon, kirillitsa, veetše, družiina, opritšnina, 
vanausulised, dekabristid, slavofiilid, narodnikud; 
8) teab,  kes  olid  Justinianus,  Rjurik,  Vladimir  Püha,  Jaroslav  Tark,  Ivan  IV  Julm,  Peeter  I,  Katariina  II,  
Aleksander I, Aleksander II ja Pjotr Stolõpin, ning iseloomustab nende tegevust. 
Õppesisu 
Bütsantsi riik ja ühiskond pärast Lääne-Rooma langemist. Kreekakatoliku kiriku kujunemine. Bütsants 
ristisõdade ajastul. Türgi ekspansiooni algus. Konstantinoopoli langemine. Slaavlased ja Kiievi riik. 
Keskaegne  Novgorod.  Venemaa  Kuldhordi  ülemvõimu  all.  Moskva  kui  „kolmas  Rooma".  Ivan  Julm  ja  
opritšnina. Vene ekspansionism 16.-19. sajandil ning selle tulemused. Segaduste aeg ja Romanovite 
dünastia võimuletulek. Õigeusu kirik vaimuelu kujundajana. Kirikulõhe. Peeter I Venemaa 
euroopastajana. Katariina II valgustatud absolutism. Aleksander I reformid. 1812. aasta Vene-Prantsuse 
sõda. Detsembrimäss. Läänlased ja slavofiilid. Aleksander II ja pärisorjuse kaotamine. Terrorism. 
Narodniklus. Moderniseerimine, rahvuslus ja venestamine. 
 
7. Ameerika Ühendriigid  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab ja seletab Ameerika Ühendriikide tekkimist ning valitsemise ajaloolisi juuri, eriti iseseisvussõja ja 
kodusõja tähendust ühiskonna arengule; 
2) tunneb põhja, lõuna ja lääne eripära Ameerika ühiskonna arengus; 
3) teab Ameerika Ühendriikide tähtsust majandusvabaduse ja sotsiaalsete reformide 
teostamisel 19. sajandi lõpul ning 20. sajandi algul; 
4) selgitab Ameerika Ühendriikide ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 
5) väärtustab Ameerika Ühendriikide kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja 
ajalooobjekte ning leiab nende kohta infot; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid iseseisvusdeklaratsioon, farmerlus, abolitsionism; 
7) teab, kes olid George Washington, Thomas Jefferson ja Abraham Lincoln, ning 
iseloomustab nende tegevust. 
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Õppesisu 
Põhja-Ameerika koloniseerimine. Inglismaa ja Prantsusmaa rivaliteet Põhja-Ameerikas. Inglise kolooniate 
lahkulöömine ning Ameerika Ühendriikide iseseisvussõda. Poliitiline süsteem. Uute territooriumide 
hõlvamine  läänes.  Orjanduse  küsimus.  Lõuna  ja  põhja  eripära.  Kodusõda  ja  selle  tagajärjed.  Lõuna  
rekonstruktsioon. Tööstuslik tõus. Reformid majandusvabaduse tagamiseks ja sotsiaalsete olude 
parandamiseks. 
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4. ÜHISKONNAÕPETUS 
4.1. Üldalused 
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 
põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, on 
seaduskuulekas; 
2) määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi ja vastutust 
kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut 
ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 
3) austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse ning 
arvestab nende erivajadusi; 
4) mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid maailmavaatelisi 
tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 
5) märkab,  uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse  ja  arengut  ning aitab võimaluste  piires  
probleemidele lahendusi leida; 
6) omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 
tingimustes; 
7) põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab osaleda 
arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt kallutatud hinnanguid 
objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule arvamusele ja sõnavabadusele; 
8) hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda tõlgendada, 
üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures autoriõigust; 
9) valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja 
ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste prognoosile ning on kooskõlas püstitatud 
eesmärkidega. 
 
4.1.2. Õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, mõistab poliitika 
toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga suhestada; 
2) tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab kasutada „Eesti 
Vabariigi põhiseadust", rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; järgib seadusi ning toimib oma õiguste 
ja kohustuste järgi; 
3) iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise põhimõtteid, 
nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi rahvusvahelisi organisatsioone ning 
mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 
4) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab adekvaatselt määrata 
ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet omale sobivate eneserakendus- ja 
edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 
5) teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub teadliku ja 
vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning mõistab üksikisiku rolli globaalsel 
tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, ületarbimine jms); 
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6) määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime turumajanduslikus ühiskonnas, 
osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja 
õigusi, arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste eiramisele; 
7) seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab õigusteksti ning 
sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja 
kasutada ning luua uut teavet, väärtustades ja arvestades autoriõiguste kaitset. 
 
4.2. Ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskond ja selle areng. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja 
kodanikuosalus" 
1. Ühiskond ja selle areng  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab nüüdisühiskonda, tunneb ühiskonna struktuuri ning toimimispõhimõtteid, 
ühiskonnaelu valdkondi ja nende omavahelist seotust ning oskab ennast suhestada ühiskonna arenguga; 
2) tunneb demokraatia põhimõtteid ja vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh 
kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; 
3) iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 
analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest tulenevaid ohte 
ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa aitama; 
4) teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral otsida abi; 
5) on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis ning tunneb 
kodanikualgatuse võimalusi; 
6) tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu humanistlike ja demokraatlike 
väärtuste eiramisele ning tunneb kodanikuvastutust; 
7) oskab koguda sotsiaal-poliitilist ja majanduslikku teavet, sh meediast, seda kriitiliselt hinnata, 
süstematiseerida ning kasutada; 
8) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid nüüdisühiskond, tööstusühiskond, 
postindustriaalne ühiskond, infoühiskond, teadmusühiskond, heaoluühiskond, siirdeühiskond, 
demokraatia, ühiskonna jätkusuutlikkus, kodanikuühiskond, avalik, äri- ja mittetulundussektori 
otsene ja esindusdemokraatia,, huvirühm, mittetulundusühing, sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne 
staatus, inim- ja kodanikuõigused, intellektuaalomand, pluralism, sotsiaalne turvalisus, 
sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi, ühishüved. 
Õppesisu 
Ühiskonna uurimine 
Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku teadmise 
erinevus tavateadmisest.  
Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid 
Rahvastiku sotsiaal-majanduslik jaotus ja ühiskonna kihistumine. Ühiskonna sooline ja vanuseline jaotus. 
Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus. Haridus sotsiaal-majandusliku 
staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne õiglus. Majanduslik ja sotsiaalne 
ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise meetmed. Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: 
perekond, riik, turg, meedia.  
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Nüüdisühiskond ja selle kujunemine 
Avalik    ja    erasektor.    Kodanikuühiskond.    Tööstusühiskond. Moderniseerumine. Postindustriaalne 
ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. Heaoluühiskond. Ühiskonna 
jätkusuutlikkus. 
 
2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja Euroopa Liidus ning 
valitsemises osalemise võimalusi; 
2) iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 
3) tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust valijana; 
4) tunneb, kasutab ning järgib „Eesti Vabariigi põhiseadust" ja teisi õigusakte ning oskab seaduslike 
vahenditega kaitsta oma huve ja õigusi; 
5) suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab nõuetekohaseid dokumente; 
6) on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna probleeme ning pakub 
võimaluse korral lahendusi; 
7) seletab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid riik, monarhia, vabariik, unitaarriik, 
föderatsioon, konföderatsioon, parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, kodakondsus, 
demokraatia, diktatuur, avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, ideoloogia, liberalism, konservatism, 
sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne liikumine, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, 
õigusvahemees (ombudsman), õiguskantsler, riigikontroll, majoritaarne ja proportsionaalne 
valimissüsteem, e-valimised, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, koalitsioon, fraktsioon, 
täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus- ja vähemusvalitsus, kohtuvõim, riigipea, 
põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa Liit, Euroopa Parlament, 
Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa 
Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 
Õppesisu 
Riik ja riigi vormid 
Riigi põhitunnused.  Riigi funktsioonid.  Riigiorganid.  Poliitiline režiim: demokraatia, diktatuur. 
Autoritaarne ja totalitaarne režiim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. Demokraatia ohud. 
Õigusriik ja võimude lahusus 
Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi 
struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, 
rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja 
vähemusvalitsus. Valitsuse ülesanded. Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. 
Kohtuvõim. Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. Euroopa 
Inimõiguste Kohus. Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. 
Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku võimu suhe.  
Inimõigused 
Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. Rahvusvahelised ja 
riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. Inimkaubandus. Lapstööjõud.  
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Poliitilised ideoloogiad 
Ideoloogia    mõiste     ja     tähendus     riigivalitsemises.     Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia.   
Vasak-   ja   parempoolsus   erinevates   poliitika valdkondades. Äärmusideoloogiad (natsism, fašism, 
kommunism, islami fundamentalism).  
Valimised 
Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne valimisõigus. 
Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste volikogude ja Euroopa 
Parlamendi valimised Eestis. E-valimised.  
Erakonnad ja kodanikuühendused 
Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasamine.  
Euroopa Liidu valitsemiskord ja toimimine 
Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite 
Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad. 
Lissaboni lepingu põhimõtted. 
 
4.3. Ühiskonnaõpetuse II kursus „Ühiskonna majandamine. Maailma areng ja maailmapoliitika" 
1. Ühiskonna majandamine 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimimisest ja erinevatest 
majandussüsteemidest; 
2) iseloomustab riikide majandusliku suhtlemise põhimõtteid; 
3) väärtustab säästva majanduse põhimõtteid; 
4) tunneb tarbija ning ettevõtja rolli ühiskonnas, mõistab nende ühis- ja vastandlikke huve; 
5) tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab maksude maksmist kui 
kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse; 
6) teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja vajadust; 
7) oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid statistilisi meetodeid ning 
esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult; 
8) tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid olulisemaid 
õigusakte; 
9) teab ja kasutab kontekstis mõisteid majandusressurss, turumajandus, segamajandus, 
makromajanduspoliitika, fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKT, inflatsioon, tarbijahinnaindeks, import, 
eksport, proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, sotsiaalkindlustusmakse, 
töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, 
tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, 
indikatiivne ostukorv, tarbijakaitse, tööandja, töövõtja, toll, Euroopa ühisturg, euro. 
Õppesisu 
Riik ja majandus 
Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, inimressursid. 
Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. Ettevõtlus. Riigi roll 
majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. Majandusarengu tsüklilisus. 
Väliskaubanduse  piirangud.  Makromajanduslikud     põhinäitajad:     sisemajanduse     kogutoodang,  
eelarvetasakaal, inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 
Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud.  



 

425 
 

Tööturg ja hõive 
Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, tööjõupuudus. 
Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed. Tööränne. 
Tööseadusandlus. Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse omandi kaitset reguleerivad olulisemad 
õigusaktid.  
Tarbimine ja investeerimine 
Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. Laenud, 
laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 
 
2. Maailma areng ja maailmapoliitika 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise eest; 
2) iseloomustab nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse; osaleb ühiskonna arengu aruteludes 
ning mõistab rahvusvaheliste kodanikualgatusprojektide tähtsust probleemidele osutamisel ja nende 
lahendamisel; 
3) analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide ületamiseks 
argumenteeritud lahendusi; 
4) kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, arvestades ning 
väärtustades autoriõiguste kaitset; 
5) tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab elu ja inimväärikust. 
Õppesisu 
Nüüdisaja maailma mitmekesisus ja rahvusvaheline suhtlemine 
Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus. Rahvusvahelise 
suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. Riikidevaheline koostöö,  vastuolude 
ületamise võimalused.  Rahvusvaheline julgeolek ja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa 
Nõukogu, NATO, ÜRO. Üleilmastumine. Globaalprobleemid, lahenduste otsingud. Humanitaarõiguse 
põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid. Lapssõdurid. Illegaalne 
immigratsioon ja põgenikud. Illegaalne kaubandus. 
 
4.4. Valikkursus „Inimene ja õigus"  
4.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Valikkursusega taotletakse, et õpilane: 
1) mõistab õiguse olemust ning põhimõtteid, millel rajanevad „Eesti Vabariigi põhiseadus" ja teised 
seadused; 
2) omandab teadmisi Eesti õigussüsteemist; 
3) kujundab teadlikkust orienteeruda õigusküsimustes, arendab tahet ja võimet osaleda õigusalastes 
diskussioonides ning lahendab iseseisvalt õigusprobleeme; 
4) kujundab oma õiglus- ja õigustunnetust, sallivust ja austust teiste inimeste ning tõekspidamiste vastu, 
väärtustab ja arvestab autoriõigusi; 
5) arendab efektiivse õiguskäitumise seisukohast olulisi oskusi, nagu kriitiline mõtlemine, analüüs, 
suhtlemine, vaatlus, probleemide lahendamine; 
6) avardab oma teadlikkust õigussüsteemi toimimisest ning seaduste, juristide ja õiguskaitseorganite 
rollist; 
7) omandab teadmisi kutsevaliku võimalustest Eesti õigussüsteemis. 
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4.4.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) tunneb õiguse olemust ja põhimõtteid ning Eesti õigussüsteemi; 
2) on kursis muutustega õigussüsteemis; 
3) kasutab õigusalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 
4) valdab tahet ja võimet osaleda õigusalastes diskussioonides, oskab iseseisvalt toimida teda käsitlevates 
lihtsamates õigusprobleemides; 
5) on omandanud õiguskäitumise seisukohast olulisi kriitilise mõtlemise, analüüsi, suhtlemise, vaatluse 
ja probleemide lahendamise oskusi; 
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid õigus, tavaõigus, seadus, kohus, õigussüsteem, inimõigused, 
kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika õigussüsteem, eraõigus, avalik õigus, õiguse 
allikas, rahvaste enesemääramisõigus, õigusliku järjepidevuse printsiip, õigusriik, õigussuhe, subjektiivne õigus, 
juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte subjekt, õigussuhte objekt, juriidiline isik, 
õigusvõime, teovõime, inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, autoriõigused, inimõiguste subjekt, pärimine ja 
pärandamine, perekond, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, 
ühisvara, lahusvara, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud õigused, pärimine, pärandaja, pärand, 
pärija, annak, pärandi avanemine, pärimisleping, testament, seaduse järgi pärimine, omand, valdus, asi, kinnisasi, 
vallasasi, omaabi, kinnistu, piiratud asjaõigused, leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, 
notariaalne leping, notar, lepinguline kahju, lepinguväline kahju, mittevaraline kahju, viivis, leppetrahv, käendus, 
tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus, tarbija, kaup, teenus, kvaliteet, hind, 
pretensioon, süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, 
hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, aegumine, kohtumenetlus, tsiviilasi, haldusasi, 
kriminaalasi, maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, 
uurimisprintsiip, süütuse presumptsioon, esindaja, kaitsja. 
 
4.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 
1. Mis on õigus ja kuidas see tekkis Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane:  
saab aru õiguse tekkeloost ja õigusest kui ühiskonnaelu valdkonnast. 
Õppesisu 
Õigus ja selle teke, õiguse kodifitseerimine, tavaõigus, seadus, kohus, õigussüsteem, Rooma õigus, 
inimõigused, kodanikuõigused, Mandri-Euroopa õigussüsteem, Anglo-Ameerika õigussüsteem, 
kohtupretsedent. 
 
2. Õiguse jagunemine, süsteem ja allikad Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) saab aru nüüdisaja õiguse struktuurist; 
2) suudab määrata õigussuhteid edaspidiste õpingute käigus. 
Õppesisu 
Eraõigus, avalik õigus, õiguse allikas. 
 
3. Eesti õigussüsteemi ajalooline kujunemine 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
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1) tunneb Eesti omariikluse kujunemislugu; 
2) mõistab õpitud õigusküsimusi; 
3) seostab käsitletud küsimuste kontekstis minevikku ja tänapäeva.  
Õppesisu 
Rahvaste enesemääramisõigus, selle rakendamise näiteid ajaloost, Eesti riigi teke rahvaste 
enesemääramisõiguse alusel, õigusliku järjepidevuse printsiip, Eesti iseseisvuse taastamine õigusliku 
järjepidevuse printsiibi alusel, õigusriik (Immanuel Kant). 
 
4. Õigussuhe 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) oskab eristada õiguslikku ja mitteõiguslikku suhet; 
2) määrab õiguslikes suhetes osalejaid, lahendab lihtsamaid ja põhimõttelisemaid õiguslikke vaidlusi. 
Õppesisu 
Õigussuhe, subjektiivne õigus, juriidiline kohustus, juriidiline fakt, tegu, sündmus, õigussuhte subjekt, 
õigussuhte objekt, juriidiline isik, õigusvõime, teovõime. 
 
5. Inimõigused 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) omandab teadmisi inimõiguste olemusest ja eripärast ning ülevaate inimõigustealastest 
dokumentidest; 
2) tunneb inimõiguste järgimist Eestis ja olukorda maailmas; 
3) märkab ja analüüsib inimõiguste probleeme; 
4) on salliv erinevate inimeste ja mõtteviiside suhtes.  
Õppesisu 
Inimõigused, põhiõigused, kodanikuõigused, inimõiguste subjekt, inimõiguste kaitse süsteem, 
inimõiguste kaitse ja järelevalve organisatsioonid, inimõiguste piiramine. 
 
6. Perekonnaõigus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on omandanud teadmisi perekonnaõigusest, sealhulgas tema enda õigustest, kohustustest ning 
vastutusest perekonnasuhetes; 
2) suhtub positiivselt perekonnasse ning laste kasvatamisesse. 
Õppesisu 
Perekond, abielu ja abiellumine, abielu lõppemine, perekonnaseisuasutus, perekonnaseisuakt, 
perekonnaseisutunnistus, abieluvaraleping, ühisvara, lahusvara, abikaasade varalised õigused ja 
kohustused, laps perekonnas, ülalpidamiskohustus, elatis, elatisraha, vanemlikud õigused, pärimine, 
pärandaja, pärand, pärija, pärimise käik, pärandi avanemine, testamenditäitja, inventuur, annak, 
pärimisleping, testament, notariaalne testament, kodune testament, seaduse järgi pärimine, pärimine 
pärandaja viimse tahte kohaselt, sundosa. 
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7. Asjaõigus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on omandanud algteadmised asjaõigusest ning oskab orienteeruda omandisuhetes; 
2) on omandanud praktilisi oskusi asjaõiguse toimimisest igapäevaelu tasandil. 
Õppesisu 
Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, lepingute areng, riigi roll lepingute täitmisel, 
lepingute sõlmimine, notariaalne leping, notar, lepingu täitmine, lepingu mittetäitmine, lepinguline 
kahju, lepinguväline kahju, mittevaraline kahju, viivis, leppetrahv, käendus, omand, valdused, 
hüpoteegid, servituudid, intellektuaalomand. 
 
8. Lepingud 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) eristab lepingu vorminõudeid ning mõistab erinevate lepingutingimuste tähtsust; 
2) eristab eriliigiliste lepingute erinevaid olulisi tingimusi; 
3) teab, kus võib lepingute sõlmimisel tekkida probleeme, ning suhtub lepingute 
sõlmimisesse tähelepanelikult. 
Õppesisu 
Leping, lepingu tingimused, suuline leping, kirjalik leping, notariaalne leping, notar, lepinguline kahju, 
lepinguväline kahju, moraalne kahju, viivis, leppetrahv, käendus. 
 
9. Tööõigus 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) teab töölepingu olemust ja olulisi tingimusi ning oma õigusi töölepingu lõpetamisel; 
2) teab töölepingu ja töövõtulepingu erinevust ning oskab hankida abi tööõigusküsimustes; 
3) oskab sõlmida töölepingut. 
Õppesisu 
Tööleping, katseaeg, töövaidluskomisjon, töövõtuleping, avalik teenistus. 
 
10. Tarbijakaitse 
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) oskab käituda probleemsetes tarbimissituatsioonides ning oma õiguste kaitsmiseks abi otsida; 
2) on teadlik ja säästlik tarbija. 
Õppesisu 
Tarbija, kaup, teenus, tarbija õigused ja kohustused, teenuse või kauba pakkuja õigused ja kohustused, 
reklaam, kataloogid, kvaliteet, hind, kauba ja teenuse eest tasumine, pretensioon ja selle esitamine, 
kompensatsioon. 
 
11. Intellektuaalomand Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
tunneb ja järgib «Autoriõiguse kaitse seaduse" nõudeid.  
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Õppesisu 
Autor, õiguste valdaja, teos, kaubamärk, patent, andmebaas, isiklikud õigused, varalised õigused, 
kasutusõigus, litsents, autoritasu, piraatkoopia, viitamine ja tsiteerimine. 
 
12. Karistamine ja karistusõigus  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on omandanud teadmisi karistusõiguse eesmärkidest ja olulisematest põhimõtetest; 
2) teab, miks mõni taunitav tegu on kriminaalkorras karistatav ja teine mitte; 
3) mõistab süütegude eest kohaldatavaid karistusi ning teab karistamist välistavaid 
asjaolusid; 
4) on teadlik vajadusest võidelda ennetavalt kuritegevuse vastu. 
Õppesisu 
Süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, 
hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, karistuse eesmärgid, aegumine, süütuse 
presumptsioon. 
 
13. Kohtumenetlus  
Õpitulemused 
Kursuse lõpul õpilane: 
1) on omandanud teadmisi Eesti kohtusüsteemist, kohtumenetluse põhimõtetest ning 
menetluses osalevate isikute õigustest ja kohustustest; 
2) eristab erinevaid menetlusstaadiume. 
Õppesisu 
Eesti kohtusüsteem, kohtumenetluse olemus ja selle liigid, tsiviilasi, haldusasi, kriminaalasi, maakohus, 
halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, süütuse 
presumptsioon, esindaja, kaitsja. 
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AINEVALDKOND «KUNSTIAINED" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Kunstipädevus 
Põhikoolis on kunstivaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks kujundada õpilastes eakohane 
kunstipädevus: suutlikkus mõista kunstide mitmekesisust, arutleda kunsti ja muusika teemadel; 
väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja nüüdisaja kultuuri suhet; 
kasutada kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks tegevuseks, 
väärtustada enda ja kaaslaste loomingut. 
Kunstivaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab enda loomingulisi võimeid ning 
väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi; 
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb eakohaste 
kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust ning väljendada kunsti 
abil emotsioone; 
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides ning peab 
tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist; 
4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti 
osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib erinevaid kultuurinдhtusi; 
5) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunneb vastutust 
kultuuritraditsioonide säilimise eest, seostab kunsti ja kultuuri ning teaduse ja tehnoloogia arengut nii 
minevikus kui ka tänapдeval;  
6) omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsest, ametitest ja edasiõppimise võimalustest. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nende maht 
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika, mis on kohustuslikud kõikides põhikooliastmetes. 
Kunsti ja muusikat õpitakse 1.–9. klassini.  
 
2. MUUSIKA 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli muusikaõpetuses taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma võimeid; 
2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 
4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
5) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
6) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb laulupidude traditsiooni edasikandmise protsessis 
ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure; 
7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja meedia 
loodud keskkonda; 
8) teab Eesti ja paikkonna tuntumaid heliloojaid ja interpreete ning väärtustab kultuuritraditsioone; 
9) mõistab, kuidas huvi valdkonna vastu, muusikalised võimed ja teadmised võimaldavad kujundada 
sellest hobi (harrastuse) või tulevad tulevikus kasuks ameti valikul. 
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2.2. I kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 
3. klassi lõpetaja: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja liikumises; 
2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning vastavalt võimetele üheja/ või 
kahehäälses kooris; 
3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule; 
4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi 
(astmeid); 
5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust; 
6) rakendab pillimängu kaasmängudes; 
7) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes; 
8) kirjeldab kuulatavat muusikat suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega; 
9) väärtustab enese ja teiste loomingut; 
10) mõistab laulupeo tähendust. 
 
2.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. klassis.  
1. Laulmine   

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise 
vaba tooni tekitamise ja selge diktsiooniga 
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas. 
 
 
 
 

Õpilaste vokaalsete võimete arendamine rühmas laulmisel. 
Õige keha hoiaku, hingamise ja diktsiooni kujundamine.  
Hingamisharjutused. 
Kõlalise puhtuse ja emotsionaalsuse taotlemine ühehäälsel 
laulmisel.  
Huulte aktiivne rakendamine kõla, diktsiooni selguse ja 
ilmekuse saa saavutamiseks. 

Mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu 
ja meeleolu. 
 
 

Tutvumine muusikale iseloomuliku väljendusviisidega.  
Dünaamika põhimõisted: vaikselt, valjult,  kolavärv,piano, 
forte, fermaat ja nende kasutamine muusikalistes 
tegevustes. 
Tutvumine  2-osalise taktimõõdu tähendusega, selle 
kasutamine laulmisel.   

Laulab meloodiat käemärkide, 
astmetreppi ja noodipildi järgi ning 
kasutab relatiivseid helikõrgusi. 

Astmete SO,  MI,  RA, LE,  JO tundmaõppimine kuulamise, 
käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi. Helikõrgused. 
Jo- võtmes ning So, Mi, Ra, Le astmetega. 

Laulab eakohaseid laste-, mängu- ja 
mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule. 

Laulude esitamine liikumise ja kujundlike liigutusega. 
Eesti ja teiste rahvaste laulude õppimine: „Lapsed, tuppa“. 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti 
hümn“  (F.  Pacius),  „Mu  koduke“  (A.  
Kiiss), „Tiliseb, tiliseb aisakell“ (L. 
Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa“, 
„Teele, teele, kurekesed“, „Kevadel“ (Juba 
linnukesed ....), „Kevadpidu“ (Elagu kõik 
....). 

 “Eesti hümn” (F .Pacius),  “Mu koduke”(A. Kiiss), lastelaul 
“Lapsed tuppa”. 
Koorilaulmine kui rahvusliku kultuuri tähtis traditsioon. 
Ühehäälne laulmine instrumendi saatel. 
Programmiliste laulude õppimine: eesti  rahvalaul 
liikumise ja liigutusega,  lastelaul “Lapsed tuppa”.„Mu 
koduke“ (A. Kiiss).  
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Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Moistab laulupeo tähendust. 
Kasutab muusikalisi teadmisi 
muusikalistes tegevustes. 

 
2. Pillimäng 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille 
lihtsamates kaasmängudes ja/või 
ostinato'des. 
On omandanud plokkflöödi esmased 
mänguvõtted ning kasutab neid 
musitseerides. 
 

Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, meloodilis-
rütmilised improvisatsioonid. Rütmimängud – rütmirondo, 
rütmikett, rütmilis-meloodilised küsimus-vastus motiivid. 
Esmaste mänguvõttete omandamine keha-, 
rütmi- ja plaatpillide mängimisel  ostinato kasutamisega. 
Suhtlemise ja koostöö oskuste arendamine, teineteise 
kuulamine, ühtsuse tunnetamine, kannatlikkus ja 
õppemotivatsioon. 

Väljendab pillimängus muusika sisu ja 
meeleolu. 

Pillimängus muusika sisu ja meeleolu erinevad 
väljendamise võimalused. Käte ning jalgadega rütmi kaasa 
löömine. 
Rütmivormid. Tutvumine ТА, ТI-TI rütmisilpidega  ja 
nende kasutamine muusikalistes tegevustes. 

 
3. Muusikaline liikumine 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  

Tunnetab ning väljendab muusika sisu, 
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu.  
Mõistab muusikalist kompositsiooni ja 
oskab ennast väljendada läbi muusikalise 
liikumise, laulumängu, rahvatantsu. 
Hindab  ja  väärtustab  enda  ja  teiste  
kaaslaste loomingut. 

Erineva tempo järgi muusika eristamine ja selle järgi 
tempos liikumine. 
Õppida tunnetama muusika pulssi läbi rütmilise liikumise, 
rahvusliku tantsu. 
Muusikalised žanrid: marss, polka, valss. 
Tutvumine 2- osalise taktimõõdu ning arvestamine neid 
musitseerides. 

Tantsib ja laulab  eesti laulu- ja 
ringmänge. 
 

Eesti laulu- ja ringmängude tantsimine, näiteks „Kaks 
sammu sissepoole“ ja „Plaks plaks“ või „Me lähme rukist 
lõikama”, „Väravamäng”,  
“Kaera-Jaan“... 

 
4. Omalooming 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  

Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, 
rütmi- ja plaatpillidel. 
 

Lihtsate rütmiliste kaasmängude loomine keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Julguse arendamine ja esinemiskogemuse tekitamine.  
Rütmivormid: ТА, ТI-TI  ja nende kasutamine 
muusikalistes tegevustes. 

Kasutab lihtsates kaasmängudes 
astmemudeleid. 

Käemärkidega erinevate astmenimede näitamine ja 
kasutamine kaasmängudes õpitu piires. 
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Loob lihtsamaid tekste: liisusalme, 
regivärsse, laulusõnu jne. 
 

Lihtsamate liisusalmide loomine. 
Tekstide loomine, tekstide rütmilis- meloodiliste  
improvisatsioonid mängu elementidega. 

Kasutab loovliikumist muusika meeleolu 
väljendamiseks. 

Muusika meeleolu edasi andmine loovliikumise kaudu 
vabas vormis. 

 
2. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
On tutvunud karakterpalu kuulates 
muusika väljendusvahenditega 
(meloodia,  rütm  ,  tempo,  dünaamika   ja  
muusikapala ülesehitus). 

Meloodia, rütm, tempo. Tutvumine erinevate 
karakterpaladega  
Muusikalise  maitse kujundamine läbi muusika kuulamise. 
Seostamine  muusikapala selle autoritega. 

Eristab kuuldelisel laulu ja pillimuusikat. Instrumentaal- ja vokaalmuusika eristamine 

Eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja 
polkad. 

Erinevaid žanride tutvustamine. 

On  tutvunud  eesti  rahvalaulu  ja  
rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, 
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill). 

Eesti rahvalaulud: „Linnukesed“, “Kus on minu koduke?“, 
“Tihane“.  Kannel, Hiiu kannel. 

Kirjeldab ning iseloomustab kuulatava 
muusikapala meeleolu ja karakterit, 
kasutades õpitud oskussõnavara. 

Kuulatud muusika kirjeldamine vabas vormis. 

Väljendab muusika meeleolu ja karakterit 
kunstiliste vahenditega. 

Muusikapala järgi pildi joonistamine. 

Seostab muusikapala selle autoritega. Tšaikovski „Pähklipureja“, „Laste album“ 

 
3. Muusikaline kirjaoskus 

Õpitulemused I kooliastme lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti 
Mõistab allolevate helivältuste,  
rütmifiguuride ja pauside tähendust ning 
kasutab neid muusikalistes tegevustes 

 

Noodivältused, paus,pausi vältus,  rütmifiguurid: 

ja nende kasutamine muusikalistes tegevustes. 

Mõistab 2-ja 3- osalise taktimõõdu 
tähendust ning arvestab neid 
musitseerides.  

2-ja 3- osalise taktimõõdu kasutamine musitseerimisel. 

Tajub ja õpib laulma astmemudeleid 
erinevates kõrguspositsioonides.  
Mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab 
seda noodist lauldes. 
Õpib lauludes tundma JO- ja RA- 
astmerida. 

Astmemudelite laulmine erinevates kõrguspositsioonides: 
astmetel SO, MI, RA, (JO)  põhinevad mudelid. 
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Mõistab allolevate oskussõnade tähendust 
ja kasutab neid praktikas: meetrum, takt, 
taktimõõt, taktijoon, kahekordne 
taktijoon, noodijoonestik, noodipea, 
noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt 
noodivälduse pikendajana. 

Noodijoonestik , noodipea , noodivars. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: 
koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor. 

Rahvalaul, rahvapill, rahvatants. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: 
muusikapala, salm, refrään, kaanon, 
marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng, 
eelmäng, vahemäng. 

Marss, polka, valss, muusikapala. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: rütm, 
meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, 
valjult, piano, forte, fermaat. 

Rütm , meloodia 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas:  
laulurepertuaariga tutvustatakse märke 
latern, segno, volt. 

Latern. 

 
4. Õppekäigud 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  

Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning 
avaldab nende kohta arvamust suulisel 
või muul looval viisil.  

Õppekäikudel kogetud muusikaelamuste kirjeldamine ning 
nende kohta arvamuse avaldamine suuliselt. 

Kasutab arvamust väljendades 
muusikalist oskussõnavara. 

Suuliselt arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.2.3. Õpitulemused ja õppesisu 2. klassis.  
1. Laulmine   

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  

Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise 
vaba tooni tekitamise ja selge diktsiooniga 
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas. 
 
 
 
 
 

Õpilaste vokaalsete võimete arendamine rühmas laulmisel. 
Õige keha hoiaku, hingamise ja diktsiooni teadlik jälgimine.   
Hingamisharjutused.  
Muusikalisele fraasile toetuv vaba ja loomulik hingamine 
laulmisel: õige kehahoid, diktsiooni selgus, ilmekuse 
saavutamine. 
Ühehäälne a cappella laulmine ja laulmine instrumendi 
saatel. 
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Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu 
ja meeleolu. 
 
 

Dünaamika mõisted forte,  piano. Helikõrgused. Laulmine. 
Muusikalised  väljendusvahendid: meloodia, rütm, tempo, 
dünaamika.  Õppida mõistma ja väljendama muusika 
kompositsiooni karakterit, rütmi läbi laulumängu ja 
rütmilise liikumise.  
Tutvumine  3-osalise taktimõõdu tähendusega ja  
kasutamine laulmisel ja musitseerimisel. 

Laulab meloodiat käemärkide, 
astmetreppi ja noodipildi järgi ning 
kasutab relatiivseid helikõrgusi. 
 

Astmete RAı, SOı, JO¹, NA, DI tundmaõppimine 
kuulamise, käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi. 
· Jo võtme kasutamine praktilises musitseerimises. 
· Meloodia laulmine käemärkide, liikuva JO, noodiastmete 
järgi.  

Laulab eakohaseid laste-, mängu- ja 
mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule. 
 
 

2. klassile eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaulud, 
kaanonid ning eesti ja teiste rahvaste laulud. 
Programmiliste laulude õppimine: mängulaul,   kaanon 
„Kevadel“  (Juba linnukesed). Laulude esitamine liikumise 
ja kujundlike liigutusega. 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti 
hümn“  (F.  Pacius),  „Mu  koduke“  (A.  
Kiiss), „Tiliseb, tiliseb aisakell“ (L. 
Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa“, 
„Teele, teele, kurekesed“, „Kevadel“ (Juba 
linnukesed ....), „Kevadpidu“ (Elagu kõik 
....). 
Moistab laulupeo tähendust. 
Kasutab muusikalisi teadmisi 
muusikalistes tegevustes. 

 “Eesti hümn”(F .Pacius), lastelaulud “Teele teele 
kurekesed”, “Tiliseb tiliseb aisakell” (L.Wirkhaus). 
Ühehäälne a cappella laulmine ja laulmine instrumendi 
saatel. 
Programmiliste laulude õppimine: „Eesti hümn“(F 
.Pacius),,  „Mu koduke“ (A. Kiiss), kaanon „Kevadel“  
(Juba linnukesed). Laulude esitamine liikumise ja 
kujundlike liigutusega. 

 
2. Pillimäng 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille 
lihtsamates kaasmängudes ja/või 
ostinato'des. 
On omandanud plokkflöödi esmased 
mänguvõtted ning kasutab neid 
musitseerides. 
 

Orffi pedagoogika. Seoses pillimänguga viiulivõtme, 
tähtnimede ja nende asukoha tundmaõppimine 
noodijoonestikul. Tähtnimede kasutamine plaatpillide ja 
plokkflöödi omandamisel. 
Rütmi- ja plaatpillide mänguvõttete omandamine 
instrumendi või laulu saatel.  
Esmaste mänguoskuste  omandamine plokkflöödil.  
Suhtlemise ja koostöö oskuste arendamine, teineteise 
kuulamine, ühtsuse tunnetamine, kannatlikkus ja 
õppemotivatsioon. 

Väljendab pillimängus muusika sisu ja 
meeleolu. 

Pillimängus muusika sisu ja meeleolu väljendamine, 
kasutades dünaamikat: forte-piano. Uued rütmipillid. 
Tutvumine ТА, ТI-TI, TIRI-TIRI rütmisilpidega  ja nende 
kasutamine muusikalistes tegevustes. 
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3. Muusikaline liikumine 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Tunnetab ning väljendab muusika sisu, 
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu.  
Mõistab muusikalist kompositsiooni ja 
oskab ennast väljendada läbi muusikalise 
liikumise, laulumängu, rahvatantsu. 
Hindab  ja  väärtustab  enda  ja  teiste  
kaaslaste loomingut. 

Liikumine erinevates rütmides: valss, marss, polka. 
Mängulaulude esitamine liikumise ja kujundlike 
liikumistega. 
Paus muusikas, pausi vältus. Õppida tunnetama muusika 
pulssi läbi rütmilise liikumise.  
Tutvumine 3-osalise taktimõõdu ning arvestamine neid 
musitseerides. 

Tantsib ja laulab  eesti laulu- ja 
ringmänge. 
 

Eesti laulu- ja ringmängude tantsimine, näiteks „Kaks 
sammu sissepoole“ ja „Plaks plaks“ või „Me lähme rukist 
lõikama”, „Väravamäng”,  
“Kaera-Jaan“... 

 
4. Omalooming 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, 
rütmi- ja plaatpillidel. 
 

Lihtsate rütmiliste kaasmängude loomine keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. Rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. 
Tutvumine rütmisilpidega (TI-RI-TI-RI,  ТА)  ja pausidega, 
nende kasutamine muusikalistes tegevustes.  

Kasutab lihtsates kaasmängudes 
astmemudeleid. 

Käemärkidega erinevate astmenimede näitamine ja 
kasutamine kaasmängudes õpitu piires. 

Loob lihtsamaid tekste: liisusalme, 
regivärsse, laulusõnu jne. 
 

Lihtsamate regivärsside loomine. 
Tekstide loomine, tekstide rütmilis- meloodiliste  
improvisatsioonid mängu elementidega. 

Kasutab loovliikumist muusika meeleolu 
väljendamiseks. 

Tantsuliikumiste väljamõtlemine eri rütmidele. 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
On tutvunud karakterpalu kuulates 
muusika väljendusvahenditega 
(meloodia,  rütm  ,  tempo,  dünaamika   ja  
muusikapala ülesehitus). 

Uued oskussõnad muusika kirjeldamiseks. Tutvumine 
erinevate karakterpaladega. 
Tutvumine: tähtsamate Euroopa kultuursete saavutustega- 
nii Eestis kui ka väljaspool, erinevate eesti heliloojatega, 
nende  teostega,  väljendusrikkuse  vahenditega  läbi  
muusikalise teose kuulamise. 

Eristab kuuldelisel laulu ja pillimuusikat. Kuulmise järgi erinevad pillide äratundmine. 

Eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja 
polkad. 

Kahe- ning kolmelöögilised muusikapalad ja tantsud  

On  tutvunud  eesti  rahvalaulu  ja  
rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, 
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill). 

Eesti rahvalaulud: „Laula, laula suukene, “Sokukene“, 
“Päkapikk“.      Lõõtspill, torupill. 
Tutvumine eesti rahvapillidega:  kannel, hiiu kannel, lõõtspill, 
torupill. 
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Kirjeldab ning iseloomustab kuulatava 
muusikapala meeleolu ja karakterit, 
kasutades õpitud oskussõnavara. 
 

Kuulatud muusika meeleolu ja karakteri kirjeldamine. 
Kuulatud muusika meeleolu ja karakteri kirjeldamine, 
kasutades opitud oskussõnavara: meloodia, rütm, tempo, 
dünaamika, muusikapala,  vaikselt, valjult, piano, forte ... 

Väljendab muusika meeleolu ja karakterit 
kunstiliste vahenditega. 

Muusikameeleolu kirjeldamine joonistades 

Seostab muusikapala selle autoritega. Bach „Nali“, Beethoven „Elisele“, Saint-Saens „Loomade 
karneval“ 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Mõistab allolevate helivältuste,  
rütmifiguuride ja pauside tähendust ning 
kasutab neid muusikalistes tegevustes 

 

Noodivältused, paus, pausi vältus,  rütmifiguurid 

     
 ja nende kasutamine muusikalistes tegevustes. 

Mõistab 2-ja 3- osalise taktimõõdu 
tähendust ning arvestab neid 
musitseerides.  

2-ja 3- osalise taktimõõdu kasutamine musitseerimisel. 

Tajub ja õpib laulma astmemudeleid 
erinevates kõrguspositsioonides.  
Mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab 
seda noodist lauldes. 
Õpib lauludes tundma JO- ja RA- 
astmerida. 

Astmemudelite laulmine erinevates kõrguspositsioonides: 
astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAı,  SOı põhinevad mudelid. 
JO-võtme tähenduse  mõistmine  ning  noodist  lauldes  
kasutamine. 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust 
ja kasutab neid praktikas: meetrum, takt, 
taktimõõt, taktijoon, kahekordne 
taktijoon, noodijoonestik, noodipea, 
noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt 
noodivälduse pikendajana. 

Astmerida, astmetrepp, punkt noodivälduse pikendajana. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: 
koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor. 

Dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: 
muusikapala, salm, refrään, kaanon, 
marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng, 
eelmäng, vahemäng. 

Eelmäng, vahemäng, kaasmäng, ostinato. 

Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas: rütm, 
meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, 
valjult, piano, forte, fermaat. 

Tempo, kõlavärv, vaiksel, valjult. 
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Mõistab allolevate  oskussõnade 
tähendust ja kasutab neid praktikas:  
laulurepertuaariga tutvustatakse märke 
latern, segno, volt. 

Segno. 

 
7. Õppekäigud 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  

Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning 
avaldab nende kohta arvamust suulisel 
või muul looval viisil.  

Õppekäikudel kogetud muusikaelamuste kirjeldamine ning 
nende kohta arvamuse avaldamine suuliselt ning mingil 
kunstilisel viisil 

Kasutab arvamust väljendades 
muusikalist oskussõnavara. 

Suuliselt arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.2.4. Õpitulemused ja õppesisu 3. klassis.  
1.Laulmine   
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Õpilaste vokaalsete võimete arendamine rühmas ja 
individuaalsel laulmisel. Õige keha hoiaku, hingamise ja 
diktsiooni teadlik jälgimine.  
Hingamisharjutused. Kõlalise puhtuse ja emotsionaalsuse 
taotlemine ühehäälsel laulmisel. 
a cappella laulmine ja laulmine instrumendi saatel. 

Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise 
vaba tooni tekitamise ja selge diktsiooniga 
ning emotsionaalselt üksi ja rühmas. 
 

Erinevat liiki  muusika kuulamine ja iseloomustamine. 
Tempo tajumine. 
Muusikalised  väljendusvahendid: meloodia, rütm, tempo, 
dünaamika. Õppida tunnetama muusika pulssi läbi läbi 
laulumängu ja rütmilise liikumise.  
Kinnitamine  2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendusega, selle 
kasutamine laulmisel ja musitseerimisel. 

Mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu 
ja meeleolu. 
 

Astmemudelite  SO-MI, SO-RA, SO-MI-RA jne.) tajumine 
kuulamise, käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi. 
Meloodia laulmine käemärkide, liikuva JO, noodiastmete 
järgi, noodijoonise abil õppimine õppeprogrammi raames. 

Laulab lihtsat meloodiat käemärkide , 
astmetreppi ja noodipildi järgi ning kasutab 
relatiivseid helikõrgusi. 
 
 

3. klassile eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaulud, 
kaanonid ning eesti ja teiste rahvaste laulud. 
Programmiliste laulude õppimine: „Kevadpidu“ (Elagu 
kõik me), „Teele, teele, kurekesed“. Laulude esitamine 
liikumise ja kujundlike liigutusega. 

Laulab eakohaseid laste-, mängu- ja 
mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule. 
 

“Eesti hümn”(F .Pacius), “Kevadpidu” (Elagu kõik…), 
“Kevadel” (Jubalinnukesed…). 
Ühehäälne koorilaulmine ja koolikooris osalemine kui 
rahvusliku kultuuri tähtis traditsioon. 
Programmiliste laulude õppimine:„Eesti hümn“, „Tiliseb, 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti 
hümn“ (F. Pacius), „Mu koduke“ (A. Kiiss), 
„Tiliseb, tiliseb aisakell“ (L. Wirkhaus); 
lastelaulud „Lapsed, tuppa“, „Teele, teele, 
kurekesed“, „Kevadel“ (Juba 
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tiliseb aisakell“ (L. Wirkhaus),   „Kevadpidu“ (Elagu kõik 
me), „Teele, teele, kurekesed“. Laulude esitamine 
liikumise ja kujundlike liigutusega. 

linnukesed…), „Kevadpidu“ (Elagu 
kõik…). 
Moistab laulupeo tähendust. 
Kasutab muusikalisi teadmisi muusikalistes 
tegevustes. 

 
2.Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika. Plokkflöödi kasutamine 
musitseerimisel 
Rütmi- ja plaatpillide mänguvõttete kinnitamine 
instrumendi või laulu saatel.  
Mänguoskuste  omandamine plokkflöödil.  
Suhtlemise ja koostöö oskuste kinnitamine, teineteise 
kuulamine, ühtsuse tunnetamine. 

Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille 
lihtsamates kaasmängudes ja/või 
ostinato'des. 
On omandanud plokkflöödi esmased 
mänguvõtted  ning  kasutab  neid  
musitseerides. 
 

Pillimängus muusika sisu ja meeleolu väljendamine, 
kasutades iseseisvalt dünaamikat. Rütmisaate 
väljamõtlemine. 
Rütmivormid. Kinnitamine: ТА, ТI-TI, TIRI-TIRI 
rütmisilpidega  ja nende kasutamine muusikalistes 
tegevustes. 

Väljendab pillimängus muusika sisu ja 
meeleolu. 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
liikumine kahelöögilises ning kolmelöögilises taktimõõdus.  
Kinnitamine 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendusega, selle 
kasutamine musitseerimisel. 
 

Tunnetab ning väljendab muusika sisu , 
meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu.  
Mõistab muusikalist kompositsiooni ja 
oskab ennast väljendada läbi muusikalise 
liikumise, laulumängu, rahvatantsu. 
Hindab ja väärtustab enda ja teiste 
kaaslaste loomingut. 

Eesti laulu- ja ringmängude tantsimine, näiteks „Kaks 
sammu sissepoole“ ja „Plaks plaks“ või „Me lähme rukist 
lõikama”, „Väravamäng”,  
“Kaera-Jaan“... 

Tantsib ja laulab  eesti laulu- ja ringmänge. 
 

 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Lihtsate rütmiliste kaasmängude loomine keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. Lihtsate rütmipillide valmistamine. 
 Kasutamine õpitud mõisteid ja tähendusi praktikal: 
rütmivormid ja pausid. 

Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, 
rütmi- ja plaatpillidel. 
 

Käemärkidega erinevate astmenimede näitamine ja 
kasutamine kaasmängudes õpitu piires. 

Kasutab lihtsates kaasmängudes 
astmemudeleid. 

Lihtsamate laulutekstide loomine. Loob lihtsamaid tekste: liisusalme, 
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Tekstide loomine, tekstide rütmilis- meloodiliste  
improvisatsioonid mängu elementidega. 

regivärsse, laulusõnu jne. 
 

Loovliikumise kavandamine muusika meeleolu 
väljendamiseks ja selle kasutamine. 
Osalemine  koolivälistel üritustel (koor, solistid, erinevad 
instrumentaalkoosseisud). 

Kasutab loovliikumist muusika meeleolu 
väljendamiseks. 
 

 
8. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Meloodia, rütm, tempo, dünaamika  ja muusikapala 
ülesehitus. Tutvumine erinevate karakterpaladega. 
Tutvumine:  tähtsamate Euroopa kultuursete saavutustega- 
nii Eestis kui väljaspool: erinevate eesti heliloojatega, nende 
teostega, eesti ja teiste rahvaste rahvalauludega.  
Seostamine  muusikapala selle autoritega. 
Väljendusrikkuse vahenditega läbi muusikalise teose 
kuulamise. 

On tutvunud karakterpalu kuulates 
muusika väljendusvahenditega (meloodia, 
rütm ,  tempo,  dünaamika  ja  muusikapala  
ülesehitus). 

Instrumentaal- ja vokaalmuusika eristamine. 
Kirjeldamine   ning  iseloomustamine   kuulatava  
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades opitud 
oskussonavara. 

Eristab kuuldelisel laulu ja pillimuusikat. 

Kahe- ning kolmelöögilised muusikapalad, kuuldeliselt 
marsi, valsi ja polka eristamine. 

Eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja 
polkad. 

Eesti rahvalaulud: „Karjapoiss“, “Laulu mõju“, “Kaera-
Jaan“. Sarvepill, vilepill. 
Tutvumine eesti rahvapillidega - kannel, hiiu kannel, 
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill. Eesti Laulupeod. 

On tutvunud eesti rahvalaulu ja 
rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, 
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill). 
Mõistab laulupeo tähendust. 

Kuulatud muusika meeleolu ja karakteri kirjeldamine, 
tuues esile erinevad kontrastid muusikas. 
Eristamine vokaal ja instrumentaalmuusikat keel, puhk, 
löökpillide esituses, muusikapala  ülesehitus, kasutades 
opitud oskussõnavara: meloodia, rütm, tempo, dünaamika, 
muusikapala,  vaikselt, valjult, piano, forte. 

Kirjeldab ning iseloomustab kuulatava 
muusikapala meeleolu ja karakterit, 
kasutades õpitud oskussõnavara. 
 

 
9. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Rütmifiguurid ja paus: 

      
Punkt kui noodivältuse pikendamine  ja 
nende kasutamine muusikalistes tegevustes. 

Mõistab alljärgnevate helivältuste,  rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes: 

 
2-ja 3- osalise taktimõõdu kasutamine 
musitseerimisel. 

 Mõistab 2-ja 3- osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab 
neid musitseerides. 

Astmemudelite laulmine erinevates 
kõrguspositsioonides: astmetel SO,  MI,  RA,  

Tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates 
kõrguspositsioonides.  
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LE, JO, RAı, SOı, JO¹, NA, DI põhinevad 
mudelid. JO- ja RA- astmerida (duur ja moll) 
seoses lauludega. Õpib lauludes tundma JO- 
ja RA- astmerida. 

Mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist 
lauldes. 
Õpib lauludes tundma JO- ja RA- astmerida. 

Astmerida, astmetrepp, punkt noodivälduse 
pikendajana, meetrum, takt, taktimõõt, 
taktijoon, kahekordne taktijoon. 
 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas: meetrum , takt , taktimõõt, taktijoon , kahekordne 
taktijoon , noodijoonestik , noodipea , noodivars , astmerida , 
astmetrepp , punkt noodivälduse pikendajana. 

Koorijuht, koor, ansambel, eeslaulja, 
dirigent, orkester, helilooja, sõnade autor. 

Mõistab allolevate  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas: koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester, helilooja, 
sõnade autor. 

Salm , refrään , kaanon, eelmäng, vahemäng, 
kaasmäng, ostinato. 

Mõistab allolevate  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas: muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, polka, 
valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng. 

Tempo, kõlavärv, vaiksel, valjult, piano, forte, 
fermaat. 

Mõistab allolevate  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas: rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, valjult, 
piano, forte, fermaat. 

Latern, segno, volt. Mõistab allolevate  oskussõnade tähendust ja kasutab neid 
praktikas:  laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, 
segno, volt. 

 
10.Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Õppekäikudel kogetud muusikaelamuste 
kirjeldamine ning nende kohta arvamuse 
avaldamine suuliselt ja kirjalikult ning vabalt 
valitud looval (kunstilisel) viisil. 

Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab 
nende kohta arvamust suulisel või muul looval 
viisil. 

Suuliselt ja kirjalikult arvamuse väljendamine, 
kasutades seni õpitud muusikalist oskussõnavara. 
 

Kasutab arvamust väljendades muusikalist 
oskussõnavara. 

 
2.3. II kooliaste 
2.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
6. klassi lõpetaja: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, liikumises; 
2) laulab ühe- või kahehälselt klassis oma hääle omapдäa arvestades; 
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes; 
4) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja tunnustab 
kaaslasi; 
5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule; 
6) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi; 
8) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 
muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades; 
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9) kasutab muusika oskussõnu kuulatavate muusikapalade kirjeldamisel ning suunavate küsimuste abil 
oma arvamuse põhjendamisel; mõistab autorsuse tähendust; 
10) eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat; 
11) leiab iseloomulikke jooni Eesti ja teiste maade rahvamuusikas; 
12) tunneb huvi oma kooli ja paikkonna muusikaelu ning -sündmuste vastu ja osaleb selles, mõistab 
laulupeo traditsiooni tähendust. 
 
2.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 4. klassis.  
1. Laulmine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Laulmine klassis oma hääle omapära arvestades 
ühe- või kahehäälselt (kaanonid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule a cappella ja saatega). Laulmine 
koolikooris ja/või erinevates vokaal-
instrumentaalkoosseisudes tunnis ning 
tunnivälises tegevuses. Laulupeo traditsiooni ja 
tähenduse mõistmine. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 
häälehoiu vajadusest. 
Rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab 
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas 
lauldes. 
Laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule. 

Meloodiate laulmine relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides   (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). 

Seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 
absoluutsete helikõrgustega g-G2 
 

„Eesti hümn“(F.Pacius), „Kas tunned maad“ (J. 
Beerat), „ Eesti lipp“ (E.Võrk). 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Eesti lipp“ (E. Võrk).  

 
2. Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, 
meloodilis-rütmilised improvisatsioonid. 
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-
meloodilised küsimus-vastus motiivid. Absoluutse 
süsteemi kasutamine pillimängus. Süvendatult pilli 
õppinud õpilaste rakendamine musitseerimisel. 

Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes 
ja/või ostinato'des. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika. Eri maade rahvamuusikale (sh 
rahvatantsudele) iseloomulike karakterite 
väljendamine: Eesti, Vene. 

Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, 
tempot, dünaamikat ning vormi.  
Tantsib eesti laulu-ja ringmänge. 

 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika –omaloomingulised Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, 
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kaasmängud, tekstid, muusikaline liikumine; 
rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. 
Omaloomingus üksinda ning koos musitseerides 
omandatud muusikaliste oskuste ja teadmiste 
kasutamine. Lihtsamate pillide valmistamine. 

kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Kasutab improvisatsioonides astmemudeleid. 
 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevates muusikapalades muusika 
väljendusvahendite kuulamine ja eristamine: 
meloodia, rütm, tempo. Kuulatava muusikapala 
iseloomustamine ja põhjendamine kasutades õpitut 
oskussõnavara. 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit ja vormi. 
Iseloomustab kuulatavat muusikapala ning 
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika 
oskussõnavara. 

Sopran metsosopran, alt, tenor, bariton, bass. Kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike 
(sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass) 

Klahv- ja keelpillid. Kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: 
pillirühmi (klahv-, keelpillid) 

Eesti rahvalaulud. Tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu. 
Eesti, Vene muusikatraditsioonid. On tutvunud Eesti, Vene, muusikatraditsioonidega 

ja suhtub neisse lugupidavalt. 
Autorluse mõiste. Muusikanäidete leidmine 
internetist ja nende korrektne kasutamine. 

Teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust 
ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja 
kohustustega. 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: 

  
2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse mõistmine ja 
arvestamine musitseerimisel. 

Mõistab alljärgnevate helivältuste, rütmifiguuride 
ja pauside tähendust ning kasutab neid 
muusikalistes tegevustes:  

 
Mõistab taktimõõtude 2/4 , 3/4 , 4/4 ja eeltakti 
tähendust ning arvestab neid musitseerides. 

Eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll-
helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed). 

Mõistab oskussõnade tähendust ning kasutab neid 
praktikas: eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-
helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused 
(tähtnimed). 

Vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, 
instrumentaalmuusika, interpreet, 
improvisatsioon. 

Mõistab oskussõnade tähendust ning kasutab neid 
praktikas:  
vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, 
instrumentaalmuusika, interpreet, 
improvisatsioon. 
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7.Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb ja avaldab arvamust muusikaelamuste 
kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil.  
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.3.3. Õpitulemused ja õppesisu 5. klassis.  
1. Laulmine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Laulmine klassis oma hääle omapära arvestades 
ühe- või kahehäälselt (kaanonid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule a cappella ja saatega). Laulmine 
koolikooris ja/või erinevates vokaal-
instrumentaalkoosseisudes tunnis ning 
tunnivälises tegevuses. Laulupeo traditsiooni ja 
tähenduse mõistmine. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 
häälehoiu vajadusest. 
Rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab 
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas 
lauldes. 
Laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule. 

Meloodiate laulmine relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides   (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). Duur- ja moll helilaad ning duur- 
ja moll kolmkõla seoses lauludega.  

Seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 
absoluutsete helikõrgustega g-G2 
 

„Eesti hümn“(F. Pacius), „Kui Kungla rahvas“ (K. 
A. Hermann), „Meil aia äärne tänavas (Eesti rahva 
laul). 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Kui Kungla rahvas“ (K. A. Hermann), 
„Mu isamaa armas“ (saksa rahvalaul), „Meil 
aiaäärne tänavas“ (eesti rahvalaul).  

 
2. Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Helistikke ja toonika kolmkõlade C-duur, a-moll 
seostamine pillimänguga. Orffi pedagoogika – teab 
plokkflöödi põhiliseid mänguvõtteid. 
Absoluutse süsteemi kasutamine pillimängus. 
Süvendatult pilli õppinud õpilaste rakendamine 
musitseerimisel. 

Rakendab musitseerides plokkflöödi 
mänguvõtteid. 
Seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) 
iseloomulike karakterite väljendamine: 
(valikuliselt) Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Norra. 

Väljendab liikumise kaudu eri maade 
rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) 
iseloomulikke karaktereid. 
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4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Ideede esitamine ja oma loovuse võimetekohane 
rakendamine nii sõnalises kui ka erinevates 
muusikalistes eneseväljendustes. 
Lihtsamate pillide valmistamine. 

Loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne. 
Kasutab improvisatsioonides astmemudeleid. 
 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevates muusikapalades muusika 
väljendusvahendite kuulamine ja eristamine: 
dünaamika, tämber. Kuulatava muusikapala 
iseloomustamine ja põhjendamine kasutades õpitut 
oskussõnavara. 
 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit ja vormi. 
Iseloomustab kuulatavat muusikapala ning 
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika 
oskussõnavara. 

Kooriliigid (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor). Kuulab ning võrdleb kooriliike (laste-, poiste-, 
mees-, nais-, segakoor).  

Puhk- ja löökpillid. Kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: 
pillirühmi ( puhk- ja löökpillid) 

Eesti rahvapillid ja tantsud. 
 

Tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: pille, -
tantse. 

Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Norra  
muusikatraditsioonid. 

On  tutvunud  Soome,  Läti,  Leedu,  Rootsi,  Norra  
muusikatraditsioonidega ja suhtub neisse 
lugupidavalt 

Autorluse mõiste. Muusikanäidete leidmine 
internetist ja nende korrektne kasutamine. 

Teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust 
ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja 
kohustustega. 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: 

  
Helilaadi ja helistiku eristamine ja kasutamine, 
helistikud C – a. 

Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes 
tegevustes:  

 
Kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi 
(astmeid) ning seostab neid absoluutsete 
helikõrgustega (tähtnimedega). 

Absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, 
toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud 
märgid. 

Mõistab oskussõnade tähendust ning kasutab neid 
praktikas: helistik, toonika ehk põhiheli, 
helistikumärgid, juhuslikud märgid. 

Tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, 
tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, 
puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 
rahvapillid). 

Mõistab oskussõnade tähendust ning kasutab neid 
praktikas: tämber, hääleliigid (sopran, 
metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid 
(keelpillid, puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti 
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 rahvapillid). 
 
7.Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb ja avaldab arvamust muusikaelamuste 
kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil.  
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.3.4. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis.  
1. Laulmine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Laulmine klassis oma hääle omapära arvestades 
ühe- või kahehäälselt (kaanonid ning eesti ja teiste 
rahvaste laule a cappella ja saatega). Laulmine 
koolikooris ja/või erinevates vokaal-
instrumentaalkoosseisudes tunnis ning 
tunnivälises tegevuses. Laulupeo traditsiooni ja 
tähenduse mõistmine. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 
intonatsiooniga ning väljendusrikkalt; on teadlik 
häälehoiu vajadusest. 
Rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab 
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas 
lauldes. 
Laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule. 

Meloodiate laulmine relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides   (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). Duur- ja moll helilaad ning duur- 
ja moll kolmkõla seoses lauludega.  

Seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 
absoluutsete helikõrgustega g-G2 
 

„Kas tunned maad“ (J. Berad),  „Eesti hümn“ (F. 
Pacius), „Mu isamaa armas“ (Saksa rahvalaul), 
„Püha öö“ (F. Gruber). 
 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Kas tunned maad“ (J. Berad), „Mu 
isamaa armas“ (Saksa rahvalaul), „Püha öö“ (F. 
Gruber).  

 
3. Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Helistikke ja toonika kolmkõlade C-duur, a-moll 
seostamine pillimänguga. Orffi pedagoogika – teab  
6-keelse väikekandle  põhiliseid mänguvõtteid. 
Absoluutse süsteemi kasutamine pillimängus. 
Süvendatult pilli õppinud õpilaste rakendamine 
musitseerimisel. 

Rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle  
mänguvõtteid. 
Seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) 
iseloomulike karakterite väljendamine: 

Väljendab liikumise kaudu eri maade 
rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) 
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(valikuliselt) ) Suurbritanaania, Iiri, Poola, Austria, 
Ungari, Saksa. 

iseloomulikke karaktereid. 
 

 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika –omaloomingulised 
kaasmängud, tekstid, muusikaline liikumine; 
rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. 
Omaloomingus üksinda ning koos musitseerides 
omandatud muusikaliste oskuste ja teadmiste 
kasutamine. Lihtsamate pillide valmistamine. 

Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, 
kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Kasutab improvisatsioonides astmemudeleid. 
 

Infotehnoloogia võimaluste kasutamine ideede 
esitamisel ja oma loovuse võimetekohasel 
rakendamisel nii sõnalises kui ka erinevates 
muusikalistes eneseväljendustes. Lihtsamate pillide 
valmistamine. 

Loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne. 
Kasutab improvisatsioonides astmemudeleid. 
Kasutab muusika karakteri ja meeleolu 
väljendamiseks loovliikumist. 
 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevates muusikapalades muusika 
väljendusvahendite kuulamine ja eristamine: vorm. 
Kuulatava muusikapala iseloomustamine ja 
põhjendamine kasutades õpitut oskussõnavara. 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit ja vormi. 
Iseloomustab kuulatavat muusikapala ning 
põhjendab oma arvamust, kasutades muusika 
oskussõnavara. 

Tuntumad Eesti koorid ja dirigendid. Eesti 
laulupidude traditsioonid. 

Kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: koore ja 
dirigente kodukohas; tuntumaid Eesti koore; teab 
Eesti laulupidude traditsiooni. 

Sümgooniaorkestri koosseis. Kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: 
pillirühmi ja sümfooniaorkestrit. 

Eesti rahvamuusika suursündmused. Tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: oskab 
nimetada eesti rahvamuusika suursündmusi. 

Suurbritannia, Iiri, 
Poola, Austria, Ungari, Saksa 
muusikatraditsioonid. 

On tutvunud Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, 
Ungari, Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub 
neisse lugupidavalt. 

Autorluse mõiste. Muusikanäidete leidmine 
internetist ja nende korrektne kasutamine. 

Teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalikkust 
ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja 
kohustustega. 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Rütmifiguurid: 

 
Noodist  astmetel   SO,  MI,  RA,  JO,   RAı,  SOı,  JO¹,  

Mõistab alljärgnevate helivältuste, rütmifiguuride 
ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes:  



 

448 
 

LE,  NA,  DI  laulmine,  käemärkide,  rütmistatud  
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides.  Helistikud  G  –  e,  F  –  d.  
Kaheksandik taktimõõdu tutvustamine 
laulurepertuaarist tulenevalt. 

Kasutab laule õppides relativseid helikõrgusi. 
 Mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste 
g-G2 tähendust ning kasutab neid musitseerides.  
Mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C-a, G-e, 
F-d tähendust ning kasutab neid musitseerides 

Juhuslikud märgid, diees, bemoll, bekarr, 
paralleelhelistikud. 
 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning 
kasutab neid praktikas: juhuslikud märgid, diees, 
bemoll, bekarr, paralleelhelistikud 

Tempo: andante, moderato, allegro, largo, ritenuto 
Dünaamika: piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, 
pianissimo, fortissimo, crescendo, diminuendo. 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning 
kasutab neid praktikas:  
tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, 
accelerando, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, 
mezzoforte, pianissimo, fortissimo, crescendo, 
diminuendo 

 
7.Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb ja avaldab arvamust muusikaelamuste 
kohta suulisel, kirjalikul või muul looval viisil.  
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.4. III kooliaste 
2.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 
9. klassi lõpetaja: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib muusika erinevaid 
avaldusvorme; 
2) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt  hääle omapärast; 
3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes; 
4) mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning muusikahariduslikku tähendust; 
5) oskab kuulata ennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides; 
6) suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse; 
7) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule; 
8) kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
9) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates muusikalistes 
tegevustes oma loomingulisi ideid; 
10) väljendab kuuldud muusika kohta arvamust ning kasutab seisukohta põhjendades ja muusikapalu nii 
suuliselt kui ka kirjalikult analääsides muusikalist oskussõnavara; 
11) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga võrreldes esile 
erinevad ja sarnased tunnused; 
12) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes; 
13) teab autoriõigusi ning nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, huvitub muusikaalasest tegevusest 
ning väärtustab seda ja osaleb kohalikus kultuurielus; 
14) omab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest, ametitest ja võimalustest muusikat õppida; 
15) kasutab muusikalistes tegevustes infotehnoloogia vahendeid. 
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2.4.2. Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis.  
1. Laulmine  
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja 
arendamine individuaalsel ja rühmas laulmisel 
(ansamblid, koorid). Laulude õppimine: noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise ja noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise järgi. Vestlused laulu 
sisu, helilooja, teksti autori ja kasutatud 
väljendusvahendite teemal. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni, puhta 
intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab 
esitatava muusikapala stiili; järgib häälehoidu 
häälemurdeperioodil. 
Kasutab muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka 
rühmas lauldes. 
Laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning 
paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti 
ja teiste rahvaste laule. 

„Eesti hümn“ (F. Pacius),  
„Mu isamaa on minu arm“ (G. Ernesaks),  
„Jää vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort). 
 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Mu isamaa on minu arm“ (G. 
Ernesaks), „Jää vabaks, Eesti meri“ (V. Oksvort) 

Meloodiate laulmine  relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides  (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). Absoluutsete helikõrguste 
seostamine relatiivsete helikõrgustega (g-G²). 
Duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla 
seoses lauludega. 

Mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) 
vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid laulu 
õppimisel. 
 

 
2. Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, 
meloodilis-rütmilised improvisatsioonid. 
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-
meloodilised küsimus-vastus motiivid. Absoluutse 
süsteemi kasutamine pillimängus. Helistike C-
duur, a-moll; G-duur, e-moll ning F-duur ja d-moll 
seostamine pillimänguga; D-h repertuaarist 
lähtuvalt. Süvendatult pilli õppinud õpilaste 
rakendamine musitseerimisel. 

Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 
6-keelset väikekannelt kaasmängudes ja/või 
ostinato'des. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika. Üksi ja rühmas musitseerides 
omandatud muusika teadmiste rakendamine ning 
erinevates muusikalistes tegevustes oma 
loomingulisi ideede väljendamine (nt liikumises). 

Tunnetab ja rakendab liikudes muusika 
väljendusvahendeid. 
 

Aafrika ja Idamaade muusikatraditsioonid. Väljendab liikumise kaudu erinevate maade 
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 rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid. 
 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika –omaloomingulised 
kaasmängud, tekstid, muusikaline liikumine; 
rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. Rondo- ja 
variatsioonivorm. Lihtsamate pillide valmistamine. 
Loominguliste ideede rakendamine arvutil 
olemasolevaid muusikaprogramme 
(noodistusprogramme) kasutades. 
 
 

Loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi 
kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid 
helikõrgusi (astmeid). 
Loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne. 
Väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning 
enda loomingulisi ideid liikumise kaudu. 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu  
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevate muusikavormide kuulamine ning neis 
esinevate väljendusvahendite ning ülesehituse (2- 
ja 3- osaline lihtvorm, variatsiooni- ja rondovorm) 
analüüsimine. Kirjalike tööde (essee, analüüs). 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 
ülesehitust. 

Eristab kõla ja kuju järgi: 
keelpillid: poogenpillid viiul, vioola e altviiul, tšello, 
kontrabass, näppepillid harf, kitarr; 
 puhkpillid: puupuhkpillid flööt, klarnet, saksofon, 
oboe, fagott; vaskpuhkpillid: trompet, metsasarv, 
tromboon, tuuba; löökpillid: kindla helikõrgusega 
timpan, ksülofon; ebamäärase helikõrgusega 
(rütmipillid) suur trumm, väike trumm, taldrikud 
jt;  Oskab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete. 

Eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja 
klahvpille ning elektrofone ja pillikoosseise 
Teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, 
dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika 
suursündmusi (sh paikkondlikke). 
 

Aafrikaja ja Idamaade muusikatraditsioonid. On tutvunud Aafrikaja ja Idamaade 
muusikapärandiga ning suhtub sellesse 
lugupidavalt. 

Pop-muusika üle arutlemine ja analüüsimine, 
kasutades oskussõnavara. 

Arutleb muusika üle ja analüüsib seda 
oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab 
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii 
suuliselt kui ka kirjalikult. 
Eristab pop-muusikat. 

Eestis kehtiva autorikaitse seaduse põhipunktidega 
tutvumine. Intellektuaalse omandi kasutamine 
internetis. 

Tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid 
kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel (sh 
internetis). 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
7. klass M   Mõistab  alljärgnevate   helivältuste,   
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Noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: 

 
Noodist astmetel  SO, MI, RA, JO,  RAı, SOı, JO¹, 
LE,  NA,  DI  laulmine,  käemärkide,  rütmistatud  
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides.  
2/4, 3/4, 4/4 taktimõõt. 

rütmifiguuride   ja   pausi tähendust ning kasutab 
neid muusikalistes tegevustes: 

 
Kasutab laule õppides relativseid helikõrgusi. 
Mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja 
laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik-
taktimõõdu tähendust ning arvestab neid 
musitseerides. 

Dirigent, sümfooniaorkester, kammerorkester, 
keelpilliorkester, puhkpilliorkester džässorkester, 
partituur, muusikainstrumentide nimetused. 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab 
neid praktikas: dirigent, sümfooniaorkester, 
kammerorkester, keelpilliorkester, puhkpilliorkester 
džässorkester, partituur, muusikainstrumentide 
nimetused. 

 
7. Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb,  analüüsib  ja  põhjendab  oma  arvamust  
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või 
muul looval viisil. 
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 

 
2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis.  
1. Laulmine  
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja 
arendamine individuaalsel ja rühmas laulmisel 
(ansamblid, koorid). Laulude õppimine: noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise ja noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise järgi. Vestlused laulu 
sisu, helilooja, teksti autori ja kasutatud 
väljendusvahendite teemal. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni, puhta 
intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab 
esitatava muusikapala stiili; järgib häälehoidu 
häälemurdeperioodil. 
Kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi 
kui ka rühmas lauldes. 
Laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning 
paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti 
ja teiste rahvaste laule. Osaleb laulurepertuaari 
valimisel ja põhjendab oma seisukohti. 

„Eesti hümn“ (F. Pacius),  
„Eestlane olen ja eestlaseks jään“ (A. Mattiisen), 
„Laul Põhjamaast“ (Ü. Vinter). 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Eestlane olen ja eestlaseks jään“ (A. 
Mattiisen), „Laul Põhjamaast“ (Ü. Vinter). 

Meloodiate laulmine  relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides  (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). Absoluutsete helikõrguste 

Mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) 
vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid 
meloodiat õppides. 
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seostamine relatiivsete helikõrgustega (g-G²). 
Duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla 
seoses lauludega. 
 
2.Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, 
meloodilis-rütmilised improvisatsioonid. 
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-
meloodilised küsimus-vastus motiivid. Absoluutse 
süsteemi kasutamine pillimängus. Helistike C-
duur, a-moll; G-duur, e-moll ning F-duur ja d-moll 
seostamine pillimänguga; D-h repertuaarist 
lähtuvalt. Süvendatult pilli õppinud õpilaste 
rakendamine musitseerimisel. 

Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti  
kaasmängudes ja/või ostinato'des. Rakendab 
musitseerides kitarri lihtsamaid 
akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest 
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus. 
Kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja 
oskusi. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika. Üksi ja rühmas musitseerides 
omandatud muusika teadmiste rakendamine ning 
erinevates muusikalistes tegevustes oma 
loomingulisi ideede väljendamine (nt liikumises). 

Tunnetab ja rakendab liikudes muusika 
väljendusvahendeid. 
 

Hispaania,  Ladina- ja Põhja Ameerika 
muusikatraditsioonid. 

Väljendab liikumise kaudu erinevate maade 
rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid. 

 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika –omaloomingulised 
kaasmängud, tekstid, muusikaline liikumine; 
rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. Rondo- ja 
variatsioonivorm. Lihtsamate pillide valmistamine. 
Loominguliste ideede rakendamine arvutil 
olemasolevaid muusikaprogramme 
(noodistusprogramme) kasutades. 
 
 

Loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi 
kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid 
helikõrgusi (astmeid). 
Loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne. 
Väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning 
enda loomingulisi ideid liikumise kaudu. 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevate muusikavormide kuulamine ning neis 
esinevate väljendusvahendite ning ülesehituse (2- 
ja 3- osaline lihtvorm, variatsiooni- ja rondovorm) 
analüüsimine. Kirjalike tööde (essee, analüüs). 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 
ülesehitust. 

Klahvpillid: klaver, klavessiin, orel, akordion;    Eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja 
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elektrofonid: süntesaator, elektriklaver 
Eristab kõla järgi pillikoosseise: orkestrid, ansamblid. 
 Tuntud dirigendid, ansamblid ja orkestrid, 
heliloojad, interpreeted. 

klahvpille ning elektrofone ja pillikoosseise 
Teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, 
dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika 
suursündmusi. 

Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika 
muusikatraditsioonid. 

On tutvunud Hispaania, Põhja- ja Ladina-
Ameerika muusikapärandiga ning suhtub sellesse 
lugupidavalt. 

Filmi- ja lavamuusikat (ooperi, opereti, muusikali 
ja balleti) üle arutlemine ja analüüsimine, 
kasutades oskussõnavara. 

Arutleb muusika üle ja analüüsib seda 
oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab 
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii 
suuliselt kui ka kirjalikult. 
Eristab filmi- ja lavamuusikat (ooperi, opereti, 
muusikali ja balleti). 
Teab nimetada tuntud muusika suursündmusi. 

Eestis kehtiva autorikaitse seaduse põhipunktidega 
tutvumine. Intellektuaalse omandi kasutamine 
internetis. 

Tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid 
kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel (sh 
internetis). 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: 

  
Noodist astmetel  SO, MI, RA, JO,  RAı, SOı, JO¹, 
LE,  NA,  DI  laulmine,  käemärkide,  rütmistatud  
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides.  
Helistikud C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt 
D-h). 
Taktimõõt 4/4, 3/8. 

M   Mõistab  alljärgnevate   helivältuste,   
rütmifiguuride   ja   pausi tähendust ning kasutab 
neid muusikalistes tegevustes: 

 
Mõistab taktimõõtude 4/4, 3/8 ja laulurepertuaarist 
tulenevalt kaheksandik-taktimõõdu tähendust ning 
arvestab neid musitseerides. Kasutab laule õppides 
relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid 
absoluutsete helikõrgustega (tähtnimed). 
Mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist 
tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub nendest 
musitseerides. 

Dirigent, sümfooniaorkester, kammerorkester, 
keelpilliorkester, puhkpilliorkester džässorkester, 
partituur, muusikainstrumentide nimetused. 

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab 
neid praktikas: ooper, operett, ballett, muusikal, 
sümfoonia, instrumentaalkontsert, rondo, 
variatsioon. 

7. Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb,  analüüsib  ja  põhjendab  oma  arvamust  
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või 
muul looval viisil. 
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 
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2.4.4. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis.  
1. Laulmine  
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja 
arendamine individuaalsel ja rühmas laulmisel 
(ansamblid, koorid). Laulude õppimine: noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise ja noodi järgi 
astmenimedega, kuulmise järgi. Vestlused laulu 
sisu, helilooja, teksti autori ja kasutatud 
väljendusvahendite teemal. 

Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni, puhta 
intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab 
esitatava muusikapala stiili; järgib häälehoidu 
häälemurdeperioodil. 
Kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi 
kui ka rühmas lauldes. 
Laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning 
paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti 
ja teiste rahvaste laule. Osaleb laulurepertuaari 
valimisel ja põhjendab oma seisukohti. 

„Eesti hümn“ (F. Pacius),  
„Saaremaa valss“ (R. Valgre),  
„Kalevite kants“ (P. Veebel),  
„Oma laulu ei leia ma üles“ (V. Ojakäär) 

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn“ 
(F. Pacius), „Saaremaa valss“ (R. Valgre),  
„Kalevite kants“ (P. Veebel),  
„Oma laulu ei leia ma üles“ (V. Ojakäär). 

Meloodiate laulmine  relatiivseid helikõrgusi 
kasutades käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides  (SO,  MI,  RA,  JO,  RAı,  SOı,  
JO¹, LE, NA, DI). Absoluutsete helikõrguste 
seostamine relatiivsete helikõrgustega (g-G²). 
Duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolmkõla 
seoses lauludega. 

Mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) 
vajalikkust noodist lauldes ning kasutab neid 
meloodiat õppides. 
 

 
2.Pillimäng 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika – kaasmängud, ostinatod, 
meloodilis-rütmilised improvisatsioonid. 
Rütmimängud – rütmirondo, rütmikett, rütmilis-
meloodilised küsimus-vastus motiivid. Absoluutse 
süsteemi kasutamine pillimängus. Helistike C-
duur, a-moll; G-duur, e-moll ning F-duur ja d-moll 
seostamine pillimänguga; D-h repertuaarist 
lähtuvalt. Süvendatult pilli õppinud õpilaste 
rakendamine musitseerimisel. 

Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti  
kaasmängudes ja/või ostinato'des. Rakendab 
musitseerides kitarri lihtsamaid 
akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest 
helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus. 
Kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja 
oskusi. 
 

 
3. Muusikaline liikumine 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika. Üksi ja rühmas musitseerides 
omandatud muusika teadmiste rakendamine ning 
erinevates muusikalistes tegevustes oma 
loomingulisi ideede väljendamine (nt liikumises). 

Tunnetab ja rakendab liikudes muusika 
väljendusvahendeid. 
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Prantsuse, Itaalia muusikatraditsioonid. 
 

Väljendab liikumise kaudu erinevate maade 
rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid. 

 
4. Omalooming 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Orffi pedagoogika –omaloomingulised 
kaasmängud, tekstid, muusikaline liikumine; 
rütmilis-meloodilised improvisatsioonid. Rondo- ja 
variatsioonivorm. Lihtsamate pillide valmistamine. 
Loominguliste ideede rakendamine arvutil 
olemasolevaid muusikaprogramme 
(noodistusprogramme) kasutades. 
 
 

Loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi 
kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 
plaatpillidel. 
Kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid 
helikõrgusi (astmeid). 
Loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne. 
Väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning 
enda loomingulisi ideid liikumise kaudu. 

 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Erinevate muusikavormide kuulamine ning neist 
esinevate väljendusvahendite ning ülesehituse (2- 
ja 3- osaline lihtvorm, variatsiooni- ja rondovorm) 
analüüsimine. Kirjalike tööde (essee, analüüs). 

Kuulab ja eristab muusikapalades muusika 
väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 
dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose 
ülesehitust. 
 

Rokk-, džässmuusika. Tuntud dirigendid, 
ansamblid ja orkestrid, heliloojad, interpreeted 
muusika suursündmused. 
 
 

Eristab kõla ja kuju järgi rokk- ja džässmuusika  
pillikoosseise. 
Teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, 
dirigente, ansambleid, orkestreid ning muusika 
suursündmusi. 

Eesti kaasaegne muusika, eesti pärimusmuusika 
kaasaegsed tõlgendused. 

On tutvunud Eesti  muusikapärandiga ning suhtub 
sellesse lugupidavalt. 
Tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid 
tõlgendusi. 

Džäss-  ja rokkmuusikaüle arutlemine ja 
analüüsimine, kasutades oskussõnavara. 

Arutleb muusika üle ja analüüsib seda 
oskussõnavara kasutades; võtab kuulda ja arvestab 
teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii 
suuliselt kui ka kirjalikult. 
Eristab džäss-  ja rokkmuusikat. 

Eestis kehtiva autorikaitse seaduse põhipunktidega 
tutvumine. Intellektuaalse omandi kasutamine 
internetis. 

Tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid 
kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel (sh 
internetis). 

 
6. Muusikaline kirjaoskus 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Noodivältused, rütmifiguurid  ja pausid: Mõistab alljärgnevate  helivältuste,   rütmifiguuride   

ja   pausi tähendust ning kasutab neid muusikalistes 
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Noodist astmetel  SO, MI, RA, JO,  RAı, SOı, JO¹, 
LE,  NA,  DI  laulmine,  käemärkide,  rütmistatud  
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides.  
Helistikud C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt 
D-h). 
Taktimõõt 4/4, 3/8, 6/8. Bassivõit. 

tegevustes: 

 
Kasutab laule õppides relativseid helikõrgusi. 
Mõistab taktimõõtude 4/4, 3/8, 6/8  ja 
laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik-
taktimõõdu ja D-h helistikut tähendust ning arvestab 
neid musitseerides. 
Bassivõit ja selle rakendamine musitseerimisel. 

Džässorkester,  džässmuusika, spirituaal, gospel; 
rokkmuusika, süvamuusika.  

Mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab 
neid praktikas: džässorkester,  džässmuusika, 
spirituaal, gospel; rokkmuusika, süvamuusika. 

 
7. Õppekäigud 
Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  Õpitulemused  
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne 
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma 
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud 
muusikalist oskussõnavara. 

Arutleb,  analüüsib  ja  põhjendab  oma  arvamust  
muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või 
muul looval viisil. 
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja 
muusikalist oskussõnavara. 
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3. KUNST 
3.1. Üldalused 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja kriitilise 
mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi; 
2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 
3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, 
rakendades õpitud teadmisi ja oskusi; 
4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega; 
5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega; 
6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 
7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 
8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut; 
9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja kunsti rolli 
ühiskonnas; 
10) väljendab oma arvamusi ja teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades (kunsti)oskussõnavara; 
11) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades; 
12) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 
ökoloogilisi aspekte; 
13) omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest ja elukutsetest. 
 
3.2. I kooliaste 
3.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 
3. klassi lõpetaja: 
1) tunneb kunstiõppes rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest; 
2) julgeb katsetada oma ideede erinevaid visuaalseid väljendusi; 
3) oskab töötada iseseisvalt ja teha koostööd, väärtustab erinevaid lahendusi; 
4) tunneb huvi lühikonna kultuuriobjektide vastu. 
 
3.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. klassis. 
Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline 
väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 
baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 
iseloomulikud tunnused ning 
peamise esiletoomine 
kujutamisel. 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise 
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde 
esitlemine ja selgituste andmine. 
Vabanemine stampkujunditest (päikese-neljandik, aknarist jms). 
Tuttavate asjade kujutamine – lilled, mänguasjad jms. Inimese 
vanuse, ameti jms joonistamine mälu järgi. Mõisted kolmnurk, 
ruut, ring jne. Mänguasjade ja omameisterdatud mudelitega 
lavastuslikud mängud. 

Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 
materjalid, töövõtted ning 
töövahendid (nt joonistamine, 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline 
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 
ning teisi arvestav kasutamine. 
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Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
maalimine, trükkimine, 
kollaaž, pildistamine, 
vormimine jne). 

Maal – näpuvärvid, guašš. Skulptuur –  plastiliin, savi jt pehmed 
voolimismaterjalid. Graafika – riipimine vms. 

Disain ja keskkond 
Disain igapäevaelus: trükis, 
tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, 
materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine 
kujundamisel. Turvaline ning 
keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena 
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja 
funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine 
digitaalsete vahenditega töödes. 
Märk – geomeetriliste kujundite erinevad tähendused. Kiri – oma 
nime kujundus portfooliol vms. 

Kunstikultuur 
Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 
kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 
Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 
virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine, 
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine. 
Eesti ja maailm – keskaegsed hooned. Rahvakunst – laulupidu ja 
rahvariided. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia 
roll ning mõju igapäevaelus. 
Pildilised jutustused: joonistus, 
maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid. 
Asjade tähendus pildil (nt loodusmaterjalidest installatsiooni 
jäädvustamine fotona). 

 
 3.2.3. Õpitulemused ja õppesisu 2. klassis.  

Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline 
väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 
baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 
iseloomulikud tunnused ning 
peamise esiletoomine 
kujutamisel. 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise 
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde 
esitlemine ja selgituste andmine. 
Puude, mägede, pilvede jms kujutamine mitmel erineval moel. 
Esemete tähtsamad tunnused. Esmased proportsioonireeglid. 
Geomeetrilistest kujunditest pildi loomine. Piltjutustused: 
joonistus, maal, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.  

Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 
materjalid, töövõtted ning 
töövahendid (nt joonistamine, 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline 
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 
ning teisi arvestav kasutamine. 
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Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
maalimine, trükkimine, 
kollaaž, pildistamine, 
vormimine jne). 

Maal – tempera. Skulptuur - seisvad figuurid materjali lisamisega. 
Graafika – monotüüpia jt erinevad tõmmised. 

Disain ja keskkond 
Disain igapäevaelus: trükis, 
tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, 
materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine 
kujundamisel. Turvaline ning 
keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena 
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja 
funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine 
digitaalsete vahenditega töödes. 
Märk – liiklusmärkide keel. Kiri – dekoratiivkiri kingipakil. 

Kunstikultuur 
Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 
kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 
Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 
virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine, 
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine. 
Eesti ja maailm – lossid, kindlused ja mõisahooned Rahvakunst – 
talu ja taluriistad. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia 
roll ning mõju igapäevaelus. 
Pildilised jutustused: joonistus, 
maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid. 
Piltjutustuse kujundamine (nt foto sidumine joonistuste ja 
tekstiga). E-kaart. 

 
 
 
3.2.4. Õpitulemused ja õppesisu 3. klassis.  

Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline 
väljendus 
Visuaalse kompositsiooni 
baaselemendid (joon, värv, 
vorm, ruum, rütm). Inimeste, 
esemete ja looduse objektide 
iseloomulikud tunnused ning 
peamise esiletoomine 
kujutamisel. 

Esemete ja olendite iseloomulike tunnuste leidmine. Peamise 
esiletõstmine suuruse, asukoha ja värvi abil. Oma tööde 
esitlemine ja selgituste andmine. 
Maastik kevadel, suvel, sügisel ja talvel. Esimesed katsetused 
kujutamisel natuurist. Dünaamiline kriipsujuku liikumise 
kavandamine. Plasttaarast, karpidest loomade vms 
meisterdamine. 

Materjalid ja tehnikad 
Erinevate kunstitehnikate 
materjalid, töövõtted ning 

Erinevate tehnikate, materjalide, võtete ja vahendite 
läbiproovimine. Kunstitehnikate ja töövõtete loominguline 
rakendamine. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas 
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Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
töövahendid (nt joonistamine, 
maalimine, trükkimine, 
kollaaž, pildistamine, 
vormimine jne). 

ning teisi arvestav kasutamine. 

Maal – akvarell, pastell. Skulptuur – voolimine ühest tükist, ilma 
juurde lisamata. Graafika – papitrükk vms. 

Disain ja keskkond 
Disain igapäevaelus: trükis, 
tarbevorm, ruum ja ehitis 
keskkonnas. Vormi, otstarbe, 
materjali ja tehnoloogia seosed 
ning nende arvestamine 
kujundamisel. Turvaline ning 
keskkonnasäästlik tarbimine. 

Ideede selgitamine ja vormistamine jooniste ja makettidena 
tulenevalt situatsiooni kirjeldavast lähteülesandest. Vormi ja 
funktsiooni seos. Kunstitunnis omandatud oskuste rakendamine 
digitaalsete vahenditega töödes. 
Märk – stilisatsioon. Kiri – šrifti valik vastavalt ülesandele. 

Kunstikultuur 
Kunstiteosed kohalikes 
muuseumides ja 
kunstigaleriides, ajaloolised 
kunstitehnikad ja materjalid. 
Lähiümbruse loodus ja 
ehituskunst. Reaalsed ning 
virtuaalsed kunsti- ja 
meediakeskkonnad. 

Vana ja uue võrdlemine. Muuseumide ja näituste külastamine, 
kunstiteoste vaatlemine ja nende üle arutlemine. 
Eesti ja maailm – lähikonna kunstigaleriide ja muuseumide 
asukoht ja funktsioonid. Rahvakunst – kindamustrid, sokisääred 
jms. Tegelikkuse ja virtuaalsete keskkondade võrdlus. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Kunstiteoste, visuaalse 
kommunikatsiooni ja meedia 
roll ning mõju igapäevaelus. 
Pildilised jutustused: joonistus, 
maal, illustratsioon, koomiks, 
fotoseeria, animatsioon. 

Meedia kodus ja koolis. Pildilise jutustuse vormid ja vahendid. 
Uue tähenduse andmine asjadele või kujutatava konteksti 
muutmisega (nt juurviljadest tegelased tervisliku toitumise 
videos). 

 
3.3. II kooliaste 
3.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
6. klassi lõpetaja: 
1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve, hindab enda ja teiste isikupära; 
2) eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega; 
3) tegutseb loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel; 
4) rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi; 
5) on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes; 
6) tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu; 
7) mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 
8) näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi. 
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3.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 4. klassis.  
Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja 
mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. Liikumise kujutamine. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted 
ning vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja 
vormilised elemendid, konkreetne ja 
abstraktne kunstis. 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit. 
Realistlikkus ja abstraktsus kunstis. Erinevad majad 
linnas ja maal. Esemete suurussuhted. Inimesed 
tegevuses, inimese nägu ja meeleolu väljendamine. 
Kubistlikus stiilis pilt. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, 
skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 
animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 

Visandamine ja kavandamine. 
Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi 
valmistamine.  
Maal – akvavarvid- jt kattevärvid. Skulptuur – 
pehmed materjalid. Graafika – faktuurpilt, 
materjalitrükk. Heledusastmed värvipliiatsiga. 

Disain ja keskkond 
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja 
uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise 
põhimõtted, elukeskkonna parandamine 
kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 

Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja 
reklaamide pildikeele ning graafilise disaini 
kujundusvõtete uurimine ja võrdlemine. Kesk-
konnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses. 
Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 
kasutamine lähiümbruse uurimisel. 
Märk – märk kui stilisatsioon, piltkiri. Märk – 
liiklusmärkide analoogial põhinev uute märkide 
kujundamine.  

Kunstikultuur 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed 
Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. 
Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, 
kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti 
mõtestamine. 
Eesti ja maailm – teosed, kus värvil on suurem roll 
Rahvakunst – lilltikand (pulmatekk). Rahvakunst – 
taluarhitektuur. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 
reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide 
jms vaatlemine ja nende üle arutlemine, 
kirjeldamine ja eelistuste põhjendamine. Piltide, 
teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 
reklaamis. Linnaruumi detailide, märkide ja kirjade 
kogumine (pildistamine) ja analüüsimine. 
Tootereklaam. 
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3.3.3. Õpitulemused ja õppesisu 5. klassis.  
Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja 
mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. Liikumise kujutamine. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted 
ning vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja 
vormilised elemendid, konkreetne ja 
abstraktne kunstis. 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit. 
Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid. 
Loodus versus arhitektuur Ühe eseme erinevate 
osade suhe. Inimese ja inimese näo kujutamise 
lihtsad proportsioonireeglid. Kera, silindri, tahuka 
kujutamine. Sõnumite ja emotsioonide edastamine 
kunstis. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, 
skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 
animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 

Visandamine ja kavandamine. 
Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi 
valmistamine.  
Maal – monokroomne maalimine (tint jms). 
Skulptuur – papier-marche vms. Graafika – 
papitrükk, mustritega pinnakatmine. Kollaaži 
tehnika. Heledusnüansid mustvalges 
grafiidijoonisuses. 

Disain ja keskkond 
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja 
uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise 
põhimõtted, elukeskkonna parandamine 
kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 

Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja 
reklaamide pildikeele ning graafilise disaini 
kujundusvõtete uurimine ja võrdlemine. Kesk-
konnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses. 
Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 
kasutamine lähiümbruse uurimisel. 
Kiri – šrifti ja pildi sidumine tervikuks. Kiri – trüki- 
ja muude tähtede kujundamine. Märk – märk kui 
sümbol (nt sodiaagimärgid). 

Kunstikultuur 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed 
Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. 
Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, 
kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti 
mõtestamine. 
Rahvakunst – sõled, kapad, kirstud. Eesti ja maailm 
– kunst käsikäes ajalootunniga (kauged kultuurid, 
antiikkunst jms). 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 
reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide 
jms vaatlemine ja nende üle arutlemine, 
kirjeldamine ja eelistuste põhjendamine. Piltide, 
teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Valgus, vari ja värv objekti vormi edasiandmisel. 
Vormimuutustest tulenev tähenduse muutus. 
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3.3.4. Õpitulemused ja õppesisu 6. klassis.  
Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja 
mälu järgi. Kavandamine kui protsess ideede 
arendamiseks. 
Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. 
Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja 
koloriit. Liikumise kujutamine. 
Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted 
ning vahendid muistsetest aegadest 
tänapäevani. Kunstiteose sisulised ja 
vormilised elemendid, konkreetne ja 
abstraktne kunstis. 

Kujutamine vaatluse ja mälu järgi. Värv kui 
väljendusvahend. Kunstiteoses sisulise ja vormilise 
eristamine. Kompositsiooni tasakaal, pinge, 
dominant ja koloriit. 
Oma tööde võrdlemine kunstiajaloo näidetega. 
Hoonete erinevused ajastute ja funktsiooni järgi. 
Pöördkehad ja mahulised esemed. Inimese 
liikumisasendid. Keha mahulisus. Pea profiilis. 
Esemete jaotumine geomeetrilisteks kehadeks. 

Materjalid ja tehnikad 
Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, 
skulptuuri, installatsiooni, foto, video, 
animatsiooni tehnikad ning töövõtted. 

Visandamine ja kavandamine. 
Eksperimenteerimine kujutamise reeglitega. 
Ruumilise kompositsiooni, mudeli või maketi 
valmistamine.  
Maal – segatehnikad. Skulptuur – materjalide 
kombineerimine. Graafika – sügavtrükk, 
heledusnüansid mustvalges grafiidijoonisuses. 

Disain ja keskkond 
Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja 
uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja 
ehituskultuur. Loodust säästva tarbimise 
põhimõtted, elukeskkonna parandamine 
kunsti, disaini ja arhitektuuri kaudu. 

Trükiste, filmide, arvutimängude, koomiksite ja 
reklaamide pildikeele ning graafilise disaini 
kujundusvõtete uurimine ja võrdlemine. Kesk-
konnasõbralik ja loov disain inimese teenistuses. 
Foto, digitaal-graafika, video ja animatsiooni 
kasutamine lähiümbruse uurimisel. 
Kiri – šrift varjuga, ruumiline kiri. 

Kunstikultuur 
Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed 
Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul. 
Kunstiteose analüüs. Kunstiterminid. 
Muuseumide ja galeriide funktsioonid. 

Kunstiteoste analüüsimine. Kunstiürituste, 
kaasaegse kunsti näituste külastamine ja nähtu lahti 
mõtestamine. 
Eesti ja maailm – konstrueeriv kunst (kubism, 
juugend, Art Deco jt). Eesti ja maailm – kunst 
käsikäes ajalootunniga (kauged kultuurid, 
antiikkunst jms). 

Meedia ja kommunikatsioon 
Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja 
reklaamis. 

Kunstiteoste, arvutimängude, filmide, reklaamide 
jms vaatlemine ja nende üle arutlemine, 
kirjeldamine ja eelistuste põhjendamine. Piltide, 
teksti, heli ja liikumise koosmõju. 
Ruumilisus pildil, fotol, filmis. Inimene ja tema 
tegevused. Ilmastikunähtuste jäädvustamine. 
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3.4. III kooliaste 
3.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 
9. klassi lõpetaja: 
1)  oskab  loomingulises  tegevuses,  loovtöö  ning  uurimise  ja  refleksiooni  käigus  kasutada  loova  ning  
kriitilise mõtlemise ja probleemilahenduse oskusi; 
2) tunnetab ning arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi; 
3) eksperimenteerib mõtete, mõistete, kunstitehnikate ja uute meediumidega; 
4) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus; 
5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti; 
6) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut; 
7) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 
nüüdiskunsti rolli ühiskonnas; 
8) väljendab oma arvamusi ja teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutades kunsti oskussõnavara; 
9) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades; 
10) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaininäidete esteetilisi, eetilisi, funktsionaalseid ja 
ökoloogilisi aspekte; 
11) omab ülevaadet kunsti, disaini ning arhitektuuriga seotud elukutsetest ja ametitest. 
 
3.4.2. Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis.  
Õppesisu  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
Pildiline ja ruumiline väljendus 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue 
teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid ja 
tehnika, sõnum ja kontekst. Väljendusvahendite 
vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile. Sümbol, 
allegooria ja tsitaat kui sõnumikandjad. 
Kujutamise viisid: stiliseerimine, abstraheerimine, 
deformeerimine jne. 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik 
(isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood 
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, 
detailid.  
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid,  
tehnika, ümbrus (kontekst), sõnum jne. Ruumi kolm 
mõõdet. Geomeetriline kujund sümbolina. 

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt 
joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 
Maal – maalimine erinevatele materjalidele. Skulptuur 
- paberskulptuur ilma liimita. Graafika - trükigraafika 
ja  värvi- ning viltpliiatsite ühendamine.   

Disain ja keskkond 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, 
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise keskkonna suhted, disain kui 
probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis 
ning rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. 
Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
 
 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, 
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. 
Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja 
disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja 
eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi 
püstitusest lahendi leidmiseni. Pildikeel. Erinevate 
meediumite väljendusvahendite rakendamine 
ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega. 
Märk - geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja 
värvide mitmetähenduslikkus. Kiri - omaloodud šrifti 
kujundamine. 
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Kunstikultuur 
Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate 
kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste näiteid. 
Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed 
teemad. 
Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja 
tehnoloogia arengut. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja 
arhitektide erialane töö. 

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud 
elukutsed.  
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste 
külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia 
kasutamine. Kunsti liigid. Erinevate kultuuride 
tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. 
Kunst kui ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu 
peegeldaja.  
Eesti ja maailm - keskajast barokini. Rahvakunst - 
käise-, vöö- jt kirjad. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes 
(foto, video, animatsioon, digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 
Digitaalne pilditöötlus. 
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 
dokumendina. Autorikaitse. 
Teose muutmine mõjusamaks peegelduse,  
perspektiivi, illusiooni või muu võttega. 

 
3.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis.  

Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja 
klassiti 

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue 
teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid 
ja tehnika, sõnum ja kontekst. 
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele 
ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. Kujutamise viisid: 
stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine 
jne. 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik 
(isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood 
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, 
detailid.  
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue teose 
loomise lähtepunktina. Realistlik maastikumaal, 
veekogu. Iseseisev natüürmordi koostamine, 
vaatluspunkti valik. Kompositsiooni rajamine 
geomeetrilistele kujundile. 

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt 
joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 
Maal - klaasimaal, fresko jms. Skulptuur - skulptuur 
„liigse” eemaldamisega (penoplast vms). Graafika - 
erinevate graafikaliikide katsetused.  

Disain ja keskkond 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, 
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise keskkonna suhted, disain kui 
probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis 
ning rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. 
Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, 
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. 
Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja 
disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja 
eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi 
püstitusest lahendi leidmiseni. Pildikeel. Erinevate 
meediumite väljendusvahendite rakendamine 
ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega. 
Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk. 



 

466 
 

 Kiri - šrift raamatus, plakatil, reklaamis vm. 
Kunstikultuur 
Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate 
kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste 
näiteid. Nüüdiskunsti olulised suunad ja 
aktuaalsed teemad. 
Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja 
tehnoloogia arengut. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja 
arhitektide erialane töö. 

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud 
elukutsed.  
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste 
külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia 
kasutamine. Kunsti liigid. Erinevate kultuuride 
tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. 
Kunst kui ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu 
peegeldaja.  
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism. 
Rahvakunst -  rahvuslik ja rahvalik. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine 
loovtöödes (foto, video, animatsioon, 
digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 
Digitaalne pilditöötlus. 
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 
dokumendina. Autorikaitse. 
Korduvuse mõju. Mustrid. 

 
3.4.4. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis.  

Õppesisu III kooliastmes Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja 
klassiti 

Pildiline ja ruumiline väljendus 
Kunstiteosed ja stiilid, lood ja sündmused uue 
teose loomise lähtepunktina. 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid 
ja tehnika, sõnum ja kontekst. 
Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele 
ja sihtgrupile. Sümbol, allegooria ja tsitaat kui 
sõnumikandjad. Kujutamise viisid: 
stiliseerimine, abstraheerimine, deformeerimine 
jne. 

Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik 
(isiklik stiil). Kunstiteosed, -stiilid ja lood 
inspiratsiooniallikana. Kadreerimine, pildiplaanid, 
detailid.  
Väljendusvahendite valik vastavalt ideele, otstarbele ja 
sihtgrupile. Loodus detailides, maja siseruum. 
Deformatsioon (nt kubism, ekspressionism) mõju 
suurendamiseks. Mitu inimese figuuri suhtlemas, 
käed. Arhitektoonika. Moodulsüsteemid.  

Materjalid ja tehnikad 
Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt 
joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, 
installatsioon jne).  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja 
väljendusvahendite valimine. 
Maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur - 
materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist. Graafika - 
graafika + kollaaž jt segatehnikad. 

Disain ja keskkond 
Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, 
ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja 
ruumilise keskkonna suhted, disain kui 
probleemilahendus. Arhitektuur ja disain Eestis 
ning rahvusvahelised suundumused. 
Teksti ja pildi koosmõju graafilises disainis. 
Kirjatüübid ja graafilise kujunduse baasvõtted. 
 

Disaini liigid. Ergonoomika, moodul-süsteemid, 
sihtgrupp jt mõisted. Sihtrühmapõhine lähteülesanne. 
Looduslikud ja tehiskeskkonnad. Arhitektuuri ja 
disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja 
eetilisus. Praktiline disainiprotsess probleemi 
püstitusest lahendi leidmiseni. Pildikeel. Erinevate 
meediumite väljendusvahendite rakendamine 
ainesiseselt ja lõimimisel teiste ainetega. 
Märk - mäng sümbolitega, logo. Kiri - pidulik kiri (nt 
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 kalligraafia). 
Kunstikultuur 
Eesti kunsti suurkujud ja teosed. Erinevate 
kultuuride kunstiajaloo tuntumate teoste 
näiteid. Nüüdiskunsti olulised suunad ja 
aktuaalsed teemad. 
Kunst peegeldamas ühiskonna, teaduse ja 
tehnoloogia arengut. 
Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja 
arhitektide erialane töö. 

Kaasaegse kunsti suunad ja teemad. Kunstiga seotud 
elukutsed.  
Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste 
külastamine ja arutelud, kunstiterminoloogia 
kasutamine. Kunsti liigid. Erinevate kultuuride 
tuntumate teoste näiteid. Kunstiteoste säilitamine. 
Kunst kui ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu 
peegeldaja.  
Eesti ja maailm - protsessuaalne kunst, kunstide 
süntees, tänapäevakunst. Rahvakunst - etnograafia ja 
tänapäev. 

Meedia ja kommunikatsioon 
Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine 
loovtöödes (foto, video, animatsioon, 
digitaalgraafika). 

Linnakeskkond. Tekstid ja linnaruumis. Metafoorid 
reklaamis. Infootsing erinevatest teabeallikatest. 
Digitaalne pilditöötlus. 
Originaal, koopia, reproduktsioon. Foto ajaloolise 
dokumendina. Autorikaitse. 
Ruumilisus ja ruumilisuse illusioon  (3-D efekt, 
stereonägemine jms). 
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AINEVALDKOND „KUNSTIAINED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. VALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Kunstipädevus 
Kunstiainete  õpetamise  eesmärk  gümnaasiumis  on  kujundada  õpilastes  kunstipädevus,  st  olla  
kultuuriliselt teadlik, mõista kunstide mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust; omada 
põhiteadmisi Eesti, Euroopa maailma kultuuripärandist; väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes 
kunstides ja muusikas; mõelda kriitilis-loovalt; väärtustada mitmekesist eneseväljendusoskust, isikupära 
ning valmisolekut leida värskeid lahendusi muutuvates oludes; osata kasutada kunsti ja muusika 
väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks loominguliseks tegevuseks. 
Kunstiainete õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja: 
1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende kunstivaldkondade esteetiliste 
tegurite olulisust nüüdisaegses ühiskonnas ja igapäevaelus; 
2) avastab ja väärtustab kunstide mitmekesisust ning muutumist ajas, kohas ja erinevates kultuurides, 
seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut nii minevikus kui ka tänapдeval; 
3) mõtleb ning tegutseb kultuurimaastikul informeeritult ja kriitiliselt ning väljendab oma seisukohti ja 
emotsioone; 
4) tunnetab oma loomingulisi võimeid, viib loomingulisi ideid ellu enesekindlalt ning asjatundlikult, 
väärtustab kaaslaste erinevaid ideid ja lahendusi; 
5) tunneb kultuuritraditsioonide mitmekesisust, võrdleb kultuuriliste ilmingute sarnasusi ja erinevusi 
ning väärtustab neid; 
6) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunnetab end 
kultuuritraditsioonide kandjana; 
7) omab ülevaadet muusika ja kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsetest, ametitest ja 
edasiõppimisvõimalustest. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeainete kohustuslikud kursused 
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kohustuslike õppeainetena muusika ja kunst.  
Kunstiainete kohustuslikud kursused on järgmised: 
1) kunst – 2 kursust: "Kunst ja kunstiajalugu" ja „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“;  
2) muusika – 3 kursust: „Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 21. sajandi 
muusika“.  
Kõigi kursuste juurde kuulub „Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming“. 
 
2. MUUSIKA 
2.1. Muusika õpetamise õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunnetab muusika võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka suhtluse, 
ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 
2) väärtustab muusikat kui tähtsat osa inimkonna kultuuris;  
3) teadvustab ennast rahvuskultuuri kandjana: mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude 
sotsiaal-poliitilist olemust ja muusikahariduse tähendust; 
4) osaleb muusikaelus, on omandanud valmisoleku muusikalisteks tegevusteks ning elukestvaks 
muusikaharrastuseks; 
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5) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada;  
6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
7) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning kohustusi;  
8) kasutab nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid; 
9) arvestab kaaslasi ning väärtustab koostööd; 
10) orienteerub heliloomingu, interpretatsiooni, muusikapedagoogika jt muusikavaldkonna elukutsetes ja 
edasiõppimisvõimalustes. 
 
2.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) rakendab oma võimeid ja oskusi muusikalistes tegevustes, kasutades omandatud muusikateoreetilisi 
teadmisi; 
2) on tutvunud erinevate ajastute üldkultuurilise taustaga ning oskab luua seoseid varasemate aegade ja 
nüüdisaja muusikakultuuri vahel, mõistab muusika rolli eri ajastuil; 
3) väljendab oma arvamust kuuldud muusika kohta: analüüsib ja argumenteerib seda, toetudes 
teadmistele ning muusika oskussõnavarale; 
4) oskab leida infot ja kriitiliselt suhtuda erinevatesse teabeallikatesse;  
5) oskab koostada referaati, esseed, kontserdiarvustust, uurimis- ja praktilist tööd muusikast, kasutades 
nüüdisaja infotehnoloogia võimalusi; 
6) osaleb võimaluse korral koolikooris ja/või erinevates vokaal- ja pillikoosseisudes ning paikkonna 
muusikaelus; 
7) on laulu- ja tantsupeo traditsiooni austaja ning edasikandja laulja, tantsija, pillimängija või 
muusikateadliku kuulajana/vaatajana;  
8) väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni. 
 
2.3. Kursuste õpitulemused ja õppesisu 
2.3.1. I kursus „Uusaegse helikeele kujunemine. Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, 
omalooming“ 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) rakendab oma muusikavõimeid, -teadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 
2) võrdleb käsitletud ajastute üldkultuurilist tausta ning muusikanäidete põhjal keskaja, renessansi, 
baroki ja klassitsismi muusikat, leiab seoseid nüüdisajaga, oskab oma arvamusi argumenteeritult 
põhjendada ning mõistab muusika rolli eri ajastuil; 
3) analüüsib kuulatud muusikat ning muusikaüritusi, kus ta on käinud, rakendades omandatud teadmisi 
ja muusikasõnavara. 
Õppesisu 
Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo 
illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
Muusika kuulamine ja muusikalugu. Muusika teke ja olemus. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel. 
Muusika väljendusvahendid. Helilooja ning tema kaasaeg. 
Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa, 
mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur. 
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Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika areng, 
ilmalik laul ja seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas. 
Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Üukonnamuusika, ooper, oratoorium, 
passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt 
järgmiste heliloojate loomingust: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, 
Antonio Vivaldi. 
Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel, keelpillikvartett, 
sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, ooperi areng. Žanre 
tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Franz Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven. 
Õppekäigud: 
1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning sellekohase 
arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara kasutades;  
2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud vm. 
 
2.3.2. II kursus „Rahvuslikkus muusikas. Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, 
omalooming“. 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 
2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga 
ning oma arvamust argumenteeritult põhjendada;  
3) mõistab muusika rolli eri ajastuil; 
4) oskab leida paikkonna, Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) oskab leida eesti pärimusmuusika (sh paikkonna) ja nüüdisaja folklooriilmingute seoseid ning 
erinevusi; 
6) väljendab oma arvamust ja analüüsib muusikaüritusi, kus ta on käinud (võimaluse korral sidudes 
muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ning muusikasõnavara. 
Õppesisu 
Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo 
illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid. 
Muusika kuulamine ja muusikalugu. 
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, instrumentaalsed 
väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika (ooper, ballett, operett). 
Rahvuslikud koolkonnad. Hilisromantism. Žanre tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt 
järgmiste heliloojate loomingust: Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Ferenc Liszt, Hector Berlioz, 
Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Pjotr Tšaikovski, Jean Sibelius, Edvard Grieg, Richard Strauss jt. 
Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad 
laulumängud. Pärimusmuusika seosed nüüdisajaga. Muusikanäited eesti pärimusmuusikast. 
Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku ärkamisaega. 
Laulupidude traditsiooni kujunemine. Eesti esimesed professionaalsed heliloojad ja muusikud, esimesed 
sümfoonilised ja vokaalsümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku helikeele kujunemine 
koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas. Muusikanäidete valik järgmiste heliloojate 
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loomingust: Aleksander Kunileid, Friedrich August Saebelmann, Karl August Hermann, Miina Härma, 
Konstantin  Türnpu,  Mihkel  Lüdig,  Rudolf  Tobias,  Mart  Saar,  Cyrillus  Kreek,  Heino  Eller,  Evald  Aav,  
Eduard Tubin jt. 
Õppekäigud: 
1) muusikaüritusel (kontsert, muusikalavastus) käimine vähemalt kord kursuse vältel ning sellekohase 
arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult muusika oskussõnavara kasutades; 
2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud vm. 
 
2.3.3. III kursus „Muusika 20. ja 21. sajandil. Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, 
omalooming“ 
Õpitulemused 
Kursuse lõpus õpilane: 
1) rakendab oma võimeid, muusikateadmisi ning -oskusi laulmises, pillimängus ja omaloomingus; 
2) on tutvunud muusikanäidete varal džäss-, rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab oma 
arvamusi argumenteeritult põhjendada, mõistab muusika rolli muutumist sajandi vältel; 
3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi muusikastiile; 
4)  väljendab oma arvamust  ning analüüsib muusikaüritusi,  kus ta  on käinud (võimaluse korral  siduda 
muusikaloo teemadega), rakendades omandatud teadmisi ja muusikasõnavara. 
Õppesisu 
Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming. 
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo 
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks. Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo 
illustreerimiseks. Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusika mõiste avardumine – 
muusikaliste improvisatsioonide sidumine nüüdismuusikaga. 
Muusika kuulamine ja muusikalugu. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. 
Massikultuur ja kõrgkultuur. 
Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole muusikastiilidest ja - 
suundadest. Muusikastiile tutvustatakse muusika kuulamise kaudu valikuliselt järgmiste heliloojate 
loomingust:  Claude  Debussy,  Maurice  Ravel,  Igor  Stravinski,  Arnold  Schцnberg,  Carl  Orff,  Benjamin  
Britten,  Sergei  Prokofjev,  Dmitri  Šostakovitš,  Olivier  Messiaen,  John  Cage,  Pierre  Boulez,  Steve  Reich,  
Philip Glass, George Gershwin jt. 
Eesti muusika pärast Teist maailmasõda. Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. sajandi II poole 
muusikasuundade peegeldused eesti koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued suunad 21. sajandil. 
Muusikanäited valikuliselt järgmiste heliloojate loomingust: Gustav Ernesaks, Artur Kapp, Veljo Tormis, 
Ester Mägi, Eino Tamberg, Jaan Rääts, Lepo Sumera, Raimo Kangro, Urmas Sisask, Arvo Pärt, Erkki-Sven 
Tüür, Helena Tulve jt. 
Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Džässmuusika Eestis ja mujal 
maailmas. Muusikanäited džässmuusikast. 
Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika ajaloolis-sotsiaalne taust ja väljendusvahendid, areng ning 
tänapäev, muusikaelu ja muusikatäästuse nüüdisaegsed suunad. Muusikanäited pop- ja rokkmuusikast. 
Õppekäigud: 
1) muusikaürituste (kontsert, muusikalavastus) külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning 
sellekohase arvamuse avaldamine suuliselt ja/või kirjalikult, kasutades muusika oskussõnavara; 
2) õppekäigud muusikaga seotud paikadesse: kõrgkoolid, stuudiod, muuseumid, raamatukogud vm. 
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3. KUNST 
3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) tunnetab kunsti võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka maailma 
mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 
2) orienteerub kunstikultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides;  
3) iseloomustab ja võrdleb nüüdisaegses kunstis rakendatud mitmekesiseid ideid ja väljendusvahendeid; 
4) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste valdkondadega; 
5) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi võtteid, 
tõlgendab ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 
6) väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja visuaalkultuuri pärandit, mõistab uuenduslikku, 
inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi; 
7) orienteerub kunsti, arhitektuuri ja disaini valdkondadega seotud elukutsetes ja 
edasiõppimisvõimalustes. 
 
3.2. Gümnaasiumi õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) tunneb visuaalse kultuuri valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade tasandil (kunst, 
arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne); 
2) iseloomustab kunsti arengusuundi ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse, 
tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes; 
3) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale nii ajaloos kui 
ka tänapдeval; 
4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid ning visuaalset 
vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust; 
5) tõlgendab ja analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon, video, 
kohaspetsiifiline kunst jt) ning seostab nüüdiskunsti teiste valdkondadega (nt teadus, meedia, reklaam, 
poliitika); 
6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini; analüüsib 
ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid; 
7) esitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, arendades 
kontseptsioone ja kavandades teoseid; 
8) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid ning 
tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida; 
9) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades aineterminoloogiat; 
10) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab keskkonna- ja 
kultuuripärandi kaitse nõudmisi. 
 
3.2.1. Kursuste õppesisu I kursus „Kunst ja kunstiajalugu“ 
Õppesisu 
Kunsti roll eri ajastuil. 
Kunsti mõiste ja selle muutumise ajalugu. Kunstnik, teos ja vaataja oma kaasajas. Kunstiteoste analüüsi ja 
tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, märgiline, sotsiaalne) ja vormid (nt kunstikriitika, 
retsensioon, kirjandusteos, kunstifilm). 
Kunstikultuuri üldistav ajatelg. 
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Üldistava ajatelje käsitlemisel on olulisim selgitada ja põhjendada kunsti muutumist. Peamiste faktide ja 
näidete abil luuakse seosed ühiskondlike põhjuste, kunsti ja ajastu mõtteviisi vahel. Erialase sõnavara 
omandamine. 
1. Vanimad kõrgkultuurid. Esiaja kujutised. Mesopotaamia. Egiptus. 
2. Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 
3. Keskaja kunst. Varakristlus ja Bütsants. Romaanika. Gootika. Kunst ja religioon. 
4. Renessanss. Kunst Itaalias ja põhja pool Alpe. Inimesekeskse maailmapildi kujunemine. Kunst ja 
teadus. Trükikunsti leiutamine. 
5. Barokk. Baroki suunad ja rokokoo. Õukonnakunstist argielu kujutamiseni. 
6. 18. ja 19. sajandi kunst. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu ideed. Vaimu ja võimu 
arhitektuur. Romantism. Realism. 
Eri ajastute kunsti võrdlevate teemade valik. 
Seoseid loovad teemad rõhutavad kunsti seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga, ajastu mõtteviisi, 
religiooni ja valitsemiskorra, tehnika ja majandusega. Eri ajastute kunsti seostades arutleda kunstiteoste 
väljendusvahendite, loomise eesmärkide, tähenduse ja sotsiaalse rolli üle. Kunsti nähtusi võrdlevad 
teemad (valida kuni kolm teemat): 
1) perspektiivikasutus, keskkonna ja ruumi kujutamise viisid; 
2) inimese kujutamise viisid: idealiseeritud, realistlik, stiliseeritud; 
3) lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite; 
4) kunstniku rollid: käsitööline, leiutaja, ajaloolane, geenius, staar, ettevõtja jne; 
5) muuseumi sünd, tuntumad galeriid ja muuseumid. 
Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. 
Loomingulised projektid on seotud Mõtle!-osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad, kinnistavad ja 
laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv 
tõlgendamine. 
Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt joonistus, maal, kollaaž, ruumiline 
objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja 
tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine. 
Projektid ning õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, 
muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 
 
3.2.2. II kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil ” 
Õppesisu 
Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine. 
Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse maailma sünd, teaduse, tehnoloogia ja linnastumise võidukäik. 
Kunstiteos ja kontekst: vaatajad, koht ning aeg. Autorsus, kunstnike ja vaatajate suhte muutumine. 
Elukeskkonna kujundamise põhimõtted: arhitektuur, disain, visuaalne meedia. 
Kunst moderniseeruval ajastul. 
19. sajandi lõpu kunst: impressionism, postimpressionism, juugend ja sümbolism. Fotograafia ja 
illustreeritud ajakirjandus. 20.sajandi I poole kunst. Modernistliku kunsti suunad: fovism, 
ekspressionism, futurism, kubism, abstraktsionism, sürrealism. Avangard. I maailmasõda ja dadaism. 
Modernistlik arhitektuur ja disain. Funktsionalism. Kunst totalitaarsetes riikides: sotsialistlik realism, 
natsionaalsotsialistlik kunst. 
II maailmasõja järgne kunst. 
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Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus figuratiivne kunst. Üleminek modernismist 
postmodernismi. Minimalism, opkunst jne. Popkunst. Hüperrealism. Happening, kehakunst, maakunst. 
Kontseptualism kui nüüdisaegse kunsti alusprintsiip. 
Postmodernism ja nььdiskunst. 
Postmodernistlik kunst. Sotsiaalkriitiline ja poliitiline kunst. Kunst avalikus ruumis. Kunstimeediumide 
paljus: maal, graafika, skulptuur, installatsioon, fotokunst, videokunst, tegevuskunst, interaktiivne 
meediakunst,  helikunst,  netikunst  jt.  Teemade  ja  seisukohtade  paljus  21.  sajandi  kunstis:  teadus,  
innovatsioon, ökoloogia, identiteet, soolisus, eetika jne. Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja kunsti 
globaliseerumine. 
Keskkond. Disain. Visuaalne meedia. 
Arhitektuuri ja disaini valdkonnad (tootedisain, mood, graafilne disain jne). Ehitatud keskkonna 
arengusuunad seoses ühiskonna, tehnoloogia ning inimese mõtteviiside muutumisega. Disain ja 
inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid, keskkonnateadlikkus. Disainiprotsess – 
probeemilahendus. Meediakeskkond ja visuaalne kommunikatsioon. Kultuuripärandi kaitse. 
Autoriõigus. Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed. 
Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni kolm teemat): 
1. Individuaalsus, kollektiivsus ja anonüümsus kunstis. 
2. 20. sajandi nn realismid: sürrealismist ja sotsrealismist kuni hüperrealismi ja videokunstini. 
3. Mäng kunstiajaloo minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia nüüdisaja kunstis ning visuaalkultuuris. 
4. Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: poliitiline kunst, feministlik kunst, avalik kunst. 
5. Nüüdisaegse kultuuri interdistsiplinaarsus: kunst, muusika, film, kirjandus. 
6. Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil. 
Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud. 
Loomingulised projektid on seotud Mõtle!-osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad, kinnistavad ja 
laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv 
tõlgendamine. Loovtööde tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt joonistus, maal, 
kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö protsessi osa on töö 
esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine. 
Projektid ja õppekäigud on seotud õppe korraldamisega erinevates õpikeskkondades: ateljee, loodus- ja 
linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne 
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AINEVALDKOND «TEHNOLOOGIA" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Tehnoloogiapädevus  
Tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 
tehnoloogiapädevus: suutlikkus tulla toime tehnoloogiamaailmas, mõista tehnoloogia 
arengusuundumusi ning seoseid teadussaavutustega; omandada tehnoloogiline kirjaoskus 
tehnoloogiavahendite eakohaseks, loovaks ja innovaatiliseks kasutamiseks, lõimides mõttetööd käelise 
tegevusega; analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; järgida 
intellektuaalomandi kaitse nõudeid; lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega, ja viia 
ideid ellu eesmärgipäraselt; tulla toime majapidamistöödega ja toituda tervislikult.  
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  
1) tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt;  
2)  näeb  ja  mõistab  loodusteaduste  ning  tehnoloogia  arengu  seoseid  ning  väljendab  oma  arvamust  
tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta;  
3) näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi probleeme 
lahendada;  
4) valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja ohte;  
5) oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma arvamust 
põhjendama;  
6) arvestab esemete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja 
kultuuritraditsioonidega;  
7) valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning peab tähtsaks 
töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;  
8) oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teiste õpilastega koostööd teha;  
9) rakendab menüüd kavandades ja analüüsides tervisliku toitumise põhitõdesid ning oskab valmistada 
lihtsamaid tervislikke toite;  
10) tuleb toime koduste majapidamistöödega;  
11) omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval, teab tootmise 
ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi. 
 
1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nende maht 
Tehnoloogia valdkonna õppeained on tööõpetus, tehnoloogiaõpetus ning käsitöö ja kodundus. 
Tööõpetust õpitakse 1.-3. klassini, tehnoloogiaõpetust ning käsitööd ja kodundust 4.-9. klassini. 
I kooliastme tööõpetus käsitleb käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid. 
II kooliastmest jagunevad õpilased oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides õppeaineks 
kas  käsitöö  ja  kodunduse  või  tehnoloogiaõpetuse.  See  võimaldab  õpilasel  süvendatult  tegelda  teda  
huvitava õppeainega. Õpperühmadeks jagunemine ei ole soopõhine. Õpilased vahetavad vähemalt 10% 
õppeks õpperühmad. Tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus 
tehnoloogiaõpetusega. 
Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekava sisaldavad igal aastal ühe õppeveerandi 
pikkust  ning  ühel  ajal  toimuvat  projektitöö  osa,  mille  puhul  saavad  õpilased  kahe  õpperühma  vahel  
valida vastavalt huvidele, olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja 
kodundust. 
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Tehnoloogiavaldkonna õppeainete mahud ja omavaheline lõiming 
Tehnoloogiaõpetuses jaguneb õppetöö viieks osaks: tehnoloogia igapäevaelus; disain ja joonestamine; 
materjalide töötlemine; kodundus; projektitöö. Esimesed kolm osa hõlmavad õppest ca 65 %, kodundus 
10% ja projektitöö 25%. Õppeaine osade järjestuse õppeaastas kavandab õpetaja koostöös käsitöö ja 
kodunduse  õpetajaga.  Õpet  korraldades  vahetatakse  õpperühmad.  Tehnoloogiaõpetuse  rõhk  on  
teadvustada nüüdisaegse tehnoloogia mõtteviise, ideaale ja väärtusi. Säästvat arengut arvestades 
omandavad õpilased oskused toime tulla tänapäeva kiiresti muutuvas tehnoloogiamaailmas. Õpitakse 
mõistma ning analüüsima tehnika ja tehnoloogia olemust ning selle osa ühiskonna arengus. Õpe suunab 
siduma mõttetööd ja käelist tegevust ning mõistma koolis õpitava seoseid elukeskkonnaga. Kodunduse 
tundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja 
toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust; analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist, 
väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja 
vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Projektitöödega saavad õpilased 
valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. Valikteemad ja projektid 
võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida 
omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste 
koolidevaheliste üritustega. Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja 
tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond moodustab 
iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 
Käsitöö ja kodundus koosneb neljast valdkonnast: käsitöö; kodundus; tehnoloogiaõpetus (korraldatakse 
õpperühmade vahetusena); projektitöö. Käsitöö ja kodundus hõlmab õppest ca 65%, millest vähemalt 
kolmandik on kodundus. Ligikaudu 25% õppemahust jääb projektitööle ja 10% tehnoloogiaõpetusele. 
Õppeaine osade järjestuse õppeaastas kavandab õpetaja koostöös tehnoloogiaõpetuse õpetajaga. 
Käsitöötundides õpitakse tundma erinevaid tööliike, millest neli on kohustuslikud - õmblemine, 
kudumine, heegeldamine ja tikkimine. Kavandamine, töö organiseerimine, rahvakunsti alused ning 
materjaliõpetus on läbivate teemadena seotud nii kohustuslike tööliikide kui ka valikteemade ja 
projektidega. Praktilistes töödes saab üht eset valmistades ühendada mitu tööliiki. II kooliastmes on rõhk 
eelkõige põhiliste töövõtete ja tehnoloogiate omandamisel ning juhendi järgi töötamise või abimaterjalide 
kasutamise oskuse arendamisel. Igal aastal tehakse praktilisi töid, mis võimaldavad õpitud tehnoloogilisi 
võtteid loovalt rakendada. Ühiste arutluste käigus õpitakse tööprotsessi analüüsima, erinevaid tehnilisi ja 
loomingulisi lahendusi nägema ja hindama ning oma tööle hinnangut andma. III kooliastmes 
keskendutakse rohkem loomingulisele tööle ning töö teadlikule korraldamisele. Õpetuses järgitakse 
käsitööeseme tootearendustsüklit teabe kogumisest, idee leidmisest, eseme kavandamisest ning töö 
ajalisest ja tehnoloogilisest kavandamisest kuni töö teostuse ning esitlemiseni. Kodundusõppes 
omandatakse igapäevaeluga toimetuleku teadmisi ja oskusi. Lisaks praktilisele toiduvalmistamisele 
õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid ning tasakaalustatud menüü koostamist. Õppetöös arendatakse 
majandamisoskust, hinnatakse keskkonnasäästlikku ning oma õigusi ja kohustusi teadvat tarbijat, 
analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist ning püütakse leida seoseid ja vastuolusid inimeste 
terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Õpitakse tegema koduseid majapidamistöid ja nägema 
iga pereliikme osalemise vajalikkust. Kodundusõpe loob head võimalused rakendada teoreetilistes 
õppeainetes (nt bioloogias, keemias, matemaatikas) omandatut. Kodundustunnis toimub õpe 
meeskonnatööna. See loob sobivad võimalused arendada sotsiaalseid oskusi: heatahtlikku ja arvestavat 
suhtumist kaaslastesse, organiseerimis- ja meeskonnatööks vajalikke võimeid ja oskusi ning ühise töö 
analüüsimise ja hindamise oskust. Tehnoloogiaõpetuses tutvuvad õpilased tehnoloogia võimalustega, 
õpivad analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu oma ideede teostamisel 
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ning omandavad igapäevaeluks vajalikke oskusi. Projektitöödega saavad õpilased valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti vahel. Valikteemad ja projektid võivad olla nii 
tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste 
õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste 
üritustega. Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond moodustab iseseisva 
terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi. 
 
2. TÖÖÕPETUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) tunneb töö tegemisest rõõmu ja rahuldust;  
2) töötab juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töövahendeid ning töötlemisviise;  
3) oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;  
4) leiab ülesandele loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  
5) järgib esmaseid ohutusnõudeid;  
6) hoiab puhtust ja korda kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;  
7) teab tervisliku toitumise vajalikkust;  
8) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd;  
9) õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;  
10) hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest. 
 
2.2. I kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 
3. klassi lõpetaja: 
1) kujundab lihtsamaid esemeid; 
2) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit, traat, 
plekk jne); 
3) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 
4) oskab materjale ühendada ja kasutada; 
5) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid; 
6) märkab esemetel rahvuslikke elemente; 
7) julgeb oma ideed teostades pakkuda välja erinevaid võimalusi ja valida nende seast tööks sobivaim 
variant; 
8) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 
9) kasutab materjale säästlikult; 
10) valib materjalide käsitsemiseks erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid; 
11) käsitseb enam kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult; 
12) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle; 
13) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
14) toob õpetusega seonduva kohta näiteid igapäevaelust; 
15) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 
16) tegutseb säästliku tarbijana; 
17) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest; 
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18) arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib viisakusreegleid.  
 
2.2.2. Õpitulemused ja õppesisu 1. klassis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Kavandamine 
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 
2) kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid; 
3) märkab esemetel rahvuslikke elemente. 
 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain 
minevikus ja tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja 
motiivid.  Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali 
ning info kasutamine.  Ideede visandamine paberil.  
Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna 
kavandamine. 

2. Materjalid 
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale 
(paber, karting, traat  ); 
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi. 

Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, 
traat). Katsetused erinevate materjalidega,  nende 
omaduste võrdlemine. 

3. Tööviisid. 
1) kasutab materjale säästlikult; 
2) käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti 
ning ohutult; 
3) modelleerib ja meisterdab erinevatest 
materjalidest esemeid. 
 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, 
märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, 
vestmine,  detailide ühendamine,  liimimine, 
värvimine, viimistlemine, kaunistamine). 
Sagedasemad töövahendid (käärid), nende õige, 
otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite 
hooldamine. Jõukohaste esemete valmistamine. 

4.Kodunsus. 
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 
2) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb 
oma välimuse ja rõivaste eest; 
3) arvestab uhiselt töötades kaaslasi ja järgib 
viisakusreegleid. 
4) Tegutseb säästliku tarbijana. 

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse 
üle.  Ruumide korrastamine ja kaunistamine.  Riiete 
ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. Tervislik 
toiduvalik. Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine. 
 

5.Töötamine. 
1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning 
kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
2) toob õpetusega seonduva kohta näiteid 
igapäevaelust; 

Töötamine suulise juhendamise järgi. 
Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele 
ja ohutusele. 
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2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 

 
 
 
 
 
 
 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Kavandamine 
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 
2) kujundab lihtsamaid esemeid; 
3) märkab esemetel rahvuslikke elemente. 
 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain 
minevikus ja tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja 
motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali 
ning info kasutamine. Ideede visandamine paberil.  
Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna 
kavandamine. 

2. Materjalid 
1) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale 
(paber, kartong, tekstiil, traat); 
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi. 

Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, 
tekstiil,traat). Katsetused erinevate materjalidega, 
nende omaduste võrdlemine. 

3. Tööviisid. 
1) kasutab materjale säästlikult; 
2) käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti 
ning ohutult; 
3) modelleerib ja meisterdab erinevatest 
materjalidest esemeid. 
 
 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, 
märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, 
vestmine,  detailide ühendamine,  liimimine, 
värvimine, viimistlemine, kaunistamine, 
punumine). Sagedasemad töövahendid (käärid), 
nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, 
töövahendite hooldamine. Jõukohaste esemete 
valmistamine. 

4.Kodunsus. 
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 
2) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb 
oma välimuse ja rõivaste eest; 
3) arvestab uhiselt töötades kaaslasi ja järgib 
viisakusreegleid. 
4) Tegutseb säästliku tarbijana. 

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse 
üle.  Ruumide korrastamine ja kaunistamine.  Riiete 
ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. Tervislik 
toiduvalik. Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine. 
 

5.Töötamine. 
1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning 
kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
2) toob õpetusega seonduva kohta näiteid 
igapäevaelust; 
3) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha 
korrashoiu üle. 

Töötamine suulise juhendamise järgi. 
Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele 
ja ohutusele. 
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2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Kavandamine 
1) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 
2) kujundab lihtsamaid esemeid; 
3) märkab esemetel rahvuslikke elemente. 
 

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain 
minevikus ja tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja 
motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning 
info kasutamine. Ideede visandamine paberil. Idee 
esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. 

2. Materjalid 
1) eristab erinevaid looduslikke ning 
tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, 
vahtplast, puit, traat, plekk jne); 
2) võrdleb materjalide üldisi omadusi; 
3) oskab materjale ühendada ja kasutada. 

Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, 
tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne). 
Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste 
võrdlemine. Materjalide saamislugu, omadused, otstarve 
ja kasutamine. Ideede leidmine materjalide 
korduskasutuseks. 

3. Tööviisid. 
1) kasutab materjale säästlikult; 
2) käsitseb kasutatavamaid töövahendeid 
õigesti ning ohutult; 
3) modelleerib ja meisterdab erinevatest 
materjalidest esemeid; 
4) valib materialide käsitsemiseks erinevaid 
töötlemisviise ja –vahendeid. 
 
 
 

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, 
märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, vestmine,  
heegeldamine (algsilmus ja ahelsilmus), detailide 
ühendamine, õmblemine (eelpiste ja tikkpiste),  liimimine, 
naelutamine, punumine, värvimine, viimistlemine, 
kaunistamine, saagimine (ainekabinetjs)). 
Sagedasemad töövahendid (käärid, nuga, nõel, 
heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, 
näpitsad jm), nende õige, otstarbekas ja ohutu 
kasutamine, töövahendite hooldamine. 
Jõukohaste esemete valmistamine. Töötlemisvõtte valik 
olenevalt  ideest ja materjalist. 

4.Kodunsus. 
1) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses; 
2) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning 
hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest; 
3) arvestab uhiselt töötades kaaslasi ja järgib 
viisakusreegleid. 
4) Tegutseb säästliku tarbijana. 

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle.  
Ruumide korrastamine ja kaunistamine.  Riiete ning 
jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. Tervislik toiduvalik. 
Viisakas käitumine. Säästlik tarbimine.  Lihtsamate 
toitude  valmistamine.   Laua  katmine,  kaunistamine  ja  
koristamine. 

5.Töötamine. 
1) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi 
ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit; 
2) toob õpetusega seonduva kohta näiteid 
igapäevaelust; 
3) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha 
korrashoiu üle; 
4) julgeb oma ideed teostades pakkuda välja 
erinevaid võimalusi ja valida nende seast 
tööks sobivaim variant; 
5) arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib 
viisakusreegleid; 
6) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid. 

3.klass  
Töötamine suulise juhendamise järgi. 
Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele ja 
ohutusele. Oma idee teostamine, toetudes õpitud 
oskustele ja iseseisvatele katsetustele. Tutvumine kirjaliku 
tööjuhendiga, sellest arusaamine. Rühmatöös ülesannete 
täitmine, ühiselt ideede väljamõtlemine, üksteise 
arvamuste  arvestamine  ja  kaaslaste  abistamine.   Töö  
tulemuse uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine. 
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3. KÄSITÖÖ JA KODUNDUS 
 
3.1. Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid 
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 
1) Tunneb rõõmu ja rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
2) mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju keskkonnale; 
3) tunnetab  ja  arendab  oma  loomingulisi  võimeid,  kavandab  ja  teeb  teoks  oma  ideed  ning  lahendab  
loovalt endale võetud ülesanded; 
4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid; 
6) töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
7) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
9) seostab õpitud teoreetilised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega; 
10) kasutab erinevaid teabeallikaid loova mõttetöö ja käelise tegevuse ühendamiseks; 
11) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises 
maailmas. 
 
3.1.2. Käsitöö ja kodunduse õppeaine kirjeldus 
Käsitöö ja kodundus õpe lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. 
Käsitöö seos tarbekunstiga loob eeldused loominguliseks eneseteostuseks. Õppe käigus arutletakse 
kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ja tänapäevamaailmas.   
Tutvutakse    erinevate   materjalide    ja    nende    omadustega  ning  proovitakse  nende  kasutamise  
mitmesuguseid tehnikaid. Õppetöö kägus õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi 
esemete ja toodete disainimisel. Väärtustatakse rahvuslike kultuuritraditsioone hoidmist ja 
arendamist nii käsitöös kui ka kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö- ja 
toidutraditsioone ning nende seost ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega. 
Kodundustundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakalustatud menüü koostamist ja 
toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust. Arutletakse tarbijakäitumise 
teemal,väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid 
ja vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. 
Õppeaine kujundab kääsitöö ja kodundus õpilastes praktilist mõtlemist, loovust, arendab käelist 
tegevust, eneseanalüüsi võimet ning tehnoloogiliist kirjaoskust. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on 
omandatud teistes õppeainetes. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon nii 
õppetöös kui ka tulevases elus. 
 
3.2. II kooliaste 
3.2.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
6. klassi õpilane: 
1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest; 
2) tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures 
ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha; 
3) leiab ideid ning oskab neid esitleda; 
4) saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest; 
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5) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
6) teab tervisliku toitumise põhialuseid; 
7) tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone. 
 
3.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1.Töö kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) kavandab omandatud töövõtete baasil 
jõukohaseid käsitööesemeid; 
2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti 
rahvakunstist; 
3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale. 
4) märkab rahvuslikke kujunduselemente 
tänapäevastel esemetel; 
5) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke 
esemeid. 

Ideede leidmine ja edasiarendamine 
kavandiks.  
Ideede leidmine ja edasiarendamine 
kavandiks. 
Tekstiilide ja käsitöömaterjalide 
Rahvakultuur ja selle tähtsus. 

3. Tööliigid 
Õpilane: 
1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja 
kaherealisi pisteid; 
2) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning 
õmbleb lihtõmblust ja palistust; 
3) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme; 
4) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning 
järgib seda oma töös; 
5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb 
mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; 
6) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi. 
 

Tikkimine.  
Töövahendid ja sobivad materjalid. 
Üherealised  pisted. 
Õmblemine 
Töövahendid.  
Täpsuse vajalikkus õmblustöös.  
Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. 
Kudumine 
Töövahendid ja sobivad materjalid. 
Silmuste loomine. 
Parem silmus. 
Heegeldamine 
Töövahendid ja sobivad materjalid.  
Põhisilmuste heegeldamine.  
Edasi-tagasi heegeldamine. 

4. Toit ja toitumine, tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb 
neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi, 
2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete 
toiteväärtust; 
3) teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning 
säilitab toiduaineid sobival viisil; 
4) hindab oma toitumisharjumuste vastavust 
toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb 
ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks. 

Toiduained ja toitained. 
Toiduainerühmade üldiseloomustus:  
teraviljasaadused, munad. 
Taskuraha. Energia ja vee säästlik tarbimine.  
Jäätmete sortimine. 
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5.Toidu valmistamine,töö organiseerimine ja 
hügieen 
Õpilane: 
1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab 
teisendada mahu- ja massiühikuid; 
2) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi 
ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 
3) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades 
levinumaid toiduaineid ning külm- ja 
kuumtöötlemistehnikaid. 
4) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust 
köögis töötades; 
5) koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku 
tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma 
töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel; 
6) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab 
teiste arvamust. 

Töövahendid köögis. Võileivad. Külmad ja 
kuumad joogid 
Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine. 

6. Lauakombed ja etikett 
Õpilane: 
1) katab toidukorra järgi laua, valides ning 
paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused; 
2) peab kinni üldtuntud lauakommetest ning 
hindab laua ja toitude kujundust. 

Lauakombed. Lauapesu, -nõud 

7. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid 
töövahendeid; 
2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja 
triikimist hooldusmärkide järgi; 
3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade 
suhete eeldust. 

Kodutööde planeerimine ja jaotamine. 
Rõivaste pesemine käsitsi. 

 
3.2.3.  Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1.Töö kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) kavandab omandatud töövõtete baasil 
jõukohaseid käsitööesemeid; 
2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti 
rahvakunstist; 
3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale. 
4) märkab rahvuslikke kujunduselemente 
tänapäevastel esemetel; 
5) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke 
esemeid. 

Ideede leidmine ja edasiarendamine 
kavandiks. 
Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine 
esemeid disainides. 
Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning 
sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast. 
Esemeline rahvakunst.  
Tavad ja kombed. 
Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast 
tarbeeset kavandades. 
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2. Materjalid ja töö kulg 
Õpilane: 
1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, 
põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist; 
2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning 
võrdleb nende omadusi; 
3) seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme 
valmimiseks kuluvat aega. 
4) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi; 
5) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras 
töökoha; 
6) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust. 

Looduslikud kiud, nende saamine ja 
omadused. Kanga liigid: telgedel kootud, 
silmuskoelised, mittekootud kangad.  
Käsitööniidid ja –lõngad 
Töötamine suulise juhendamise järgi. 
Töötamine tööjuhendi järgi. 
Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, 
hooliv, arvestav ja üksteist abistav 

3. Tööliigid 
Õpilane: 
1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja 
kaherealisi pisteid; 
2) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning 
õmbleb lihtõmblust ja palistust; 
3) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme; 
4) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning 
järgib seda oma töös; 
5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb 
mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; 
6) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi. 
 

Tikkimine.  
Töövahendid ja sobivad materjalid. 
Üherealised  pisted.  
Töö viimistlemine. 
Õmblemine.  
Töövahendid 
Õmblusmasina niiditamine. 
Lihtõmblus 
Õmblustöö viimistlemine. 
Kudumine.  
Töövahendid ja sobivad materjalid. 
Silmuste loomine.  
Parem- ja pahempidine silmus.  
Ääresilmused.  
Kudumi lõpetamine 
Heegeldamine 
Töövahendid ja sobivad materjalid.  
Põhisilmuste heegeldamine 
Heegelkirjade ülesmärkimise viisid.  
Skeemi järgi heegeldamine.  
Ringheegeldamine. 

4. Toit ja toitumine, tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb 
neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi, 
2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete 
toiteväärtust; 
3) teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning 
säilitab toiduaineid sobival viisil; 
4) hindab oma toitumisharjumuste vastavust 
toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb 
ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks. 
5) tunneb jäätmete hoolimatust käitlemisest 

Tervisliku toitumise põhitõed.Toiduained ja 
toitained. Toiduainerühmade üldiseloomustus  
teravili ja teraviljasaadused 
Arutelu raha kasutamise ja säästmise üle. 
Tarbijainfo (pakendiinfo). Energia ja vee 
säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. 
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tulenevaid ohte keskkonnale ning teab enda 
võimalusi, kuidas aidata kaasa jäätmete 
keskkonnasäästlikule käitlemisele; 
6) käitub keskkonnahoidliku tarbijana; 
7) oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut 
põhjendada; 
8) analüüsib oma taskuraha kasutamist. 

5.Toidu valmistamine,töö organiseerimine ja 
hügieen 
Õpilane: 
1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab 
teisendada mahu- ja massiühikuid; 
2) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi 
ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 
3) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades 
levinumaid toiduaineid ning külm- ja 
kuumtöötlemistehnikaid. 
4) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust 
köögis töötades; 
5) koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku 
tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma 
töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel; 
6) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab 
teiste arvamust. 

Mõõtühikud. Ohutushoid. Toiduainete 
eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine. 
Pudrud ja teised teraviljatoidud. 
Isikliku hügieeni nõuded köögis 
töötades.Tööde järjekord toitu valmistades. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, 
hooliv ja arvestav käitumine. 

6. Lauakombed ja etikett 
Õpilane: 
1) katab toidukorra järgi laua, valides ning 
paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused; 
2) peab kinni üldtuntud lauakommetest ning 
hindab laua ja toitude kujundust. 

Lauakombed ning lauakatmise tavad 
Lauapesu, -nõud ja -kaunistused. 

7. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid 
töövahendeid; 
2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja 
triikimist hooldusmärkide järgi; 
3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade 
suhete eeldust. 

Töövahendid. 
Rõivaste pesemine masinaga 
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8.Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja 
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega 
ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 
teiste tööalaseid arvamusi; 
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Õpilased saavad valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti 
vahel. Valikteemad ja projektid on nii 
tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 
valdkonnast. Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 
kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 
valitakse, pidades silmas kohalikke 
traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 
käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond 
moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid 
varasemaid oskusi ega teadmisi. 

 
Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane: 
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 
igapäevaelus; 
2) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
3) disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades 
selleks sobivaid töövahendeid; 
4) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
5) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid; 
6) väärtustab ja järgib tööprotsessis väljakujunenud 
käitumismaneere. 

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogia, indiviid ja 
ühiskond Materjalide liigid (puit, metall, 
plastid jne) ja nende omadused. Materjalide 
töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ja 
töövahendid (tööriistad ja masinad). Idee ja 
eskiis. Toote disainimine ja valmistamine 
erinevatest materjalidest. Materjalide 
ühendamine. Tervisekaitse- ja 
tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud 
töövõtted. 

 
3.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1.Töö kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) kavandab omandatud töövõtete baasil 
jõukohaseid käsitööesemeid; 
2) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti 
rahvakunstist; 
3) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale. 
4) märkab rahvuslikke kujunduselemente 
tänapäevastel esemetel; 
5) kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke 
esemeid. 

Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades.  
Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine.  
Kavandamise graafilised võimalused. 
Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning 
sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast 
Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja 
tänapäevastel esemetel.  
Muuseumide roll rahvakunsti säilitajana. 
Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast 
tarbeeset kavandades. 

2. Materjalid ja töö kulg Looduslikud kiud, nende saamine ja 
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Õpilane: 
1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, 
põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist; 
2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning 
võrdleb nende omadusi; 
3) seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme 
valmimiseks kuluvat aega. 
4) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi; 
5) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras 
töökoha; 
6) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust. 

omadused. Kanga liigid: telgedel kootud, 
silmuskoelised, mittekootud kangad. 
Töötamine suulise juhendamise järgi.  
Töötamine tööjuhendi järgi. 
Lihtsama tööjuhendi koostamine. 
Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, 
hooliv, arvestav ja üksteist abistav 
 

3. Tööliigid 
Õpilane: 
1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja 
kaherealisi pisteid; 
2) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning 
õmbleb lihtõmblust ja palistust; 
3) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme; 
4) mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning 
järgib seda oma töös; 
5) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb 
mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke; 
6) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi. 
 

Tikkimine 
Töövahendid ja sobivad materjalid.  
Tarbe- ja kaunistuspisted.  
Üherealised ja kaherealised pisted.  
Mustri kandmine riidele.  
Töö viimistlemine. 
Õmblemine 
Töövahendid 
Äärestamine.  
Palistused.  
Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. 
Õmblustöö viimistlemine. 
Kudumine 
Töövahendid ja sobivad materjalid.  
Silmuste loomine.  
Lihtsa koekirja lugemine.  
Kudumi viimistlemine ja hooldamine 
Heegeldamine.  
Töövahendid ja sobivad materjalid 
Motiivide heegeldamine ja ühendamine. 
Heegeldustöö viimistlemine. 

4. Toit ja toitumine, tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb 
neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi, 
2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete 
toiteväärtust; 
3) teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning 
säilitab toiduaineid sobival viisil; 
4) hindab oma toitumisharjumuste vastavust 
toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb 
ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks. 
5) tunneb jäätmete hoolimatust käitlemisest 
tulenevaid ohte keskkonnale ning teab enda 

Tervisliku toitumise põhitõed.Toidupüramiid. 
Toiduainerühmade üldiseloomustus: 
piim ja piimasaadused 
Tulud ja kulud pere eelarves. 
Arutelu raha kasutamise ja säästmise üle. 
Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee 
säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine. 
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võimalusi, kuidas aidata kaasa jäätmete 
keskkonnasäästlikule käitlemisele; 
6) käitub keskkonnahoidliku tarbijana; 
7) oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut 
põhjendada; 
8) analüüsib oma taskuraha kasutamist. 
5.Toidu valmistamine,töö organiseerimine ja 
hügieen 
Õpilane: 
1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab 
teisendada mahu- ja massiühikuid; 
2) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi 
ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 
3) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades 
levinumaid toiduaineid ning külm- ja 
kuumtöötlemistehnikaid. 
4) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust 
köögis töötades; 
5) koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku 
tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma 
töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel; 
6) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab 
teiste arvamust. 

Retsep. Ohutushoid. Toiduainete 
eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine 
 Kartulite, munade ja makarontoodete 
keetmine. Toor- ja segasalatid. Külmad 
kastmed. 
Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. 
Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja 
masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord 
toitu valmistades. Tööjaotus rühmas, ühistöö 
kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. 
Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 

6. Lauakombed ja etikett 
Õpilane: 
1) katab toidukorra järgi laua, valides ning 
paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused; 
2) peab kinni üldtuntud lauakommetest ning 
hindab laua ja toitude kujundust. 

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja 
erinevad loomingulised võimalused. 
Lauapesu, -nõud ja -kaunistused. Sobivate 
nõude valimine toidu serveerimiseks. 

7. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid 
töövahendeid; 
2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja 
triikimist hooldusmärkide järgi; 
3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade 
suhete eeldust. 

Töövahendid. 
Puhastus- ja korrastustööd. Jalatsite 
hooldamine. Hooldusmärgid. Triikimine. 
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8.Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja 
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega 
ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 
teiste tööalaseid arvamusi; 
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Õpilased saavad valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti 
vahel. Valikteemad ja projektid on nii 
tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 
valdkonnast. Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 
kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 
valitakse, pidades silmas kohalikke 
traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 
käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond 
moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid 
varasemaid oskusi ega teadmisi. 

 
Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane: 
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 
igapäevaelus; 
2) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
3) disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades 
selleks sobivaid töövahendeid; 
4) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning 
töötlemise viise; 
5) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid; 
6) väärtustab ja järgib tööprotsessis väljakujunenud 
käitumismaneere. 

Materjalide liigid (puit, metall, plastid jne) ja 
nende omadused. Materjalide töötlemise viisid 
(märkimine, saagimine jne) ja töövahendid 
(tööriistad ja masinad). Idee ja eskiis. Toote 
disainimine ja valmistamine erinevatest 
materjalidest. Levinumad käsi- ja elektrilised 
tööriistad.Viimistluse valik sõltuvalt 
materjalist ja toote kasutuskeskkonnast. 
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemise 
ajal, ohutud töövõtted. 

 
3.3. III kooliaste 
3.3.1. III kooliastme õpitulemused 
9. klassi õpilane: 
1) tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest; 
2) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle; 
3) teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale; 
4) kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 
ainekirjandust; 
5) tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit; 
6) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks õpinguteks; 
7) valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab erinevaid toite; 
8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana. 
 
 



 

490 
 

3.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Disain ja kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende 
materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 
figuurist; 
2) arutleb moe muutumise üle; 
3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi 
esemete ning rõivaste disainis; 
4) kavandab isikupäraseid esemeid. 
5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke 
käsitöötavasid; 
6) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi 
esemeid; 
7) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust. 

Sobivate lisandite valik stiili kujundades. 
Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine 
käsitööeset kavandades. 
Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja 
sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. 
Sümbolid ja märgid rahvakunstis. 

2. Materjalid ja tööliigid 
Õpilane: 
1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, 
kasutamist ja hooldamist; 
2) võrdleb materjalide valikul nende mõju 
tervisele; 
3) kombineerib oma töös erinevaid materjale. 
4) valib tööeseme valmistamiseks sobivaid 
materjale, töövahendeid, tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid; 
5) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga 
sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme; 
6) koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi 
kasutades; koob ringselt; 
7) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud 
käsitöötehnikaid. 

Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. 
Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. 
Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika 
loominguliste võimalustega. 
Kudumine 
Silmuste kahandamine ja kasvatamine. 
Ringselt kudumine 
Õmblemine 
Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme 
õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva 
suurusnumbri määramine, lõikelehe 
kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. 
Valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate 
tehnoloogiliste võtete kasutamine. 

3. Käsitöö organiseerimine 
Õpilane: 
1) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 
ühiskonna arengus; 
2) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest 
teabelevist; 
3) esitleb või eksponeerib oma tööd; 
4) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud 
ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt; 
5) analüüsib enda loomingulisi ja 
tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 
edasisteks õpinguteks ja hobideks. 

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning 
seda mõjutanud tegurid ajaloos. 
Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt 
materjalist ja valmistatavast esemest. Töö 
planeerimine üksi ja rühmas töötades. 
Oma  töö  ja  selle  tulemuse  analüüsimine  ning  
hindamine. 
Töö esitlemine ja eksponeerimine. Näituse 
kujundamine ning virtuaalkeskkonna 
kasutamine oma töö eksponeerimiseks. 
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4. Toit ja toitumine 
Õpilane: 
1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma 
tervisele ning põhiliste makro- ja mikro-toitainete 
vajalikkust ja allikaid; 
2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab 
nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitus-
viise ning riknemisega seotud riskitegureid; 
3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab 
tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 
4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi 
ning oskab neid teadmisi rakendada; 
5) võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab 
toitumistavasid mõjutavaid tegureid. 

Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus 
ning allikad. Lisaained toiduainetes. 
Toiduainete toitainelise koostise hinnang. 
Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü 
koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. 
Toiduainete muutused kuumtöötlemisel, 
toitainete kadu. Mikroorganismid toidus. 

5. Toidu valmistamise organiseerimine ja 
tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 
2) analüüsib reklaamide mõju ostmisele; 
3) oskab koostada leibkonna eelarvet; 
4) planeerib majanduskulusid eelarve järgi. 

Tarbija õigused ja kohustused. 

6. Toidu valmistamine 
Õpilane: 
1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise; 
2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade 
maitsestamise võimalusi; 
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja 
külmi roogi; 
4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid 
kergitusaineid. 

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende 
kasutamine ja hooldus. 
Kuumtöötlemise viisid. Maitseained ja 
roogade maitsestamine. 
Liha jaotustükid ja lihatoidud. 

7. Etikett 
Õpilane: 
1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning 
kujundab ja katab laua; 
2) kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi 
kingituse pakkimiseks; 
3) rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt; 
4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva 
suhtluskeskkonna loomisel. 

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed ja 
kingitused. 
 

8. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse 
ning seal elavate inimeste vahel; 
2)  tunneb  erinevaid  kodumasinaid,  oskab  
võrrelda nende erinevaid parameetreid ja 

Erinevad stiilid sisekujunduses. Toataimede 
hooldamine. 
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käsitseda neid kasutusjuhendi järgi; 
3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning 
oskab materjali omaduste ja määrdumise järgi 
leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi; 
4) teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe 
seoseid. 

9.Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja 
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega 
ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 
teiste tööalaseid arvamusi; 
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6)  väärtustab  töö  tegemist  ning  analüüsib  töö  
kulgu 

Õpilased saavad valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti 
vahel. Valikteemad ja projektid on nii 
tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 
valdkonnast. Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 
kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 
valitakse, pidades silmas kohalikke 
traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 
käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond 
moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid 
varasemaid oskusi ega teadmisi. 

10.Tehnoloogiaõpetus 
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju 
loodusele ning keskkonnale; 
2) mõistab iseenda osaluse olulisust 
tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja 
vastutust nende eetilise kujundamise eest; 
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid, teab nende seadmete üldist 
tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist; 
4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja 
biotehnoloogia kasutusvõimalusi; 
5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning 
tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub 
töömaailmas ja teab oma eelistusi eneseteostuseks 
sobiva elukutse/ameti valikul; 
7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, 
kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust; 
8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust 
mõju ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke 
arenguväljavaateid. 

Ressursside säästlik tarbimine. 
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3.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 
Õpitulemused 8. klassi lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti 
1. Disain ja kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende 
materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 
figuurist; 
2) arutleb moe muutumise üle; 
3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi 
esemete ning rõivaste disainis; 
4) kavandab isikupäraseid esemeid. 
5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke 
käsitöötavasid; 
6) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi 
esemeid; 
7) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust. 

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. 
Ideekavand ja selle vormistamine. 
Ornamentika alused. 
Tekstiileseme kavandamine ja 
kaunistamisviisid erinevates 
tekstiilitehnoloogiates. 
Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti 
rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti 
etnograafiline ornament tänapäevase 
rõivastuse ja esemelise keskkonna 
kujundamisel. 

2. Materjalid ja tööliigid 
Õpilane: 
1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, 
kasutamist ja hooldamist; 
2) võrdleb materjalide valikul nende mõju 
tervisele; 
3) kombineerib oma töös erinevaid materjale. 
4) valib tööeseme valmistamiseks sobivaid 
materjale, töövahendeid, tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid; 
5) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga 
sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme; 
6) koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi 
kasutades; koob ringselt; 
7) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud 
käsitöötehnikaid. 
 

Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine 
ning omadused. 
Tikkimine 
Tikand loomingulise väljendusvahendina. 
Sümbolid ja märgid. 
Õmblemine 
Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, 
rõiva suurusnumbri määramine, lõikelehe 
kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. 
Valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate 
tehnoloogiliste võtete kasutamine. Eseme 
õmblemise tehnoloogilise järjekorra 
määramine. 
Kudumine.  
Kirjamine. Erinevate koekirjade kudumine 
skeemi järgi. 
Heegeldamine 
Tutvumine heegeltehnika loominguliste 
võimalustega. 
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3. Käsitöö organiseerimine 
Õpilane: 
1) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 
ühiskonna arengus; 
2) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest 
teabelevist; 
3) esitleb või eksponeerib oma tööd; 
4) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud 
ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt; 
5) analüüsib enda loomingulisi ja 
tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 
edasisteks õpinguteks ja hobideks. 
 

Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt 
materjalist ja valmistatavast esemest. Töö 
planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku 
teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle 
analüüs ja kasutamine. 
Oma  töö  ja  selle  tulemuse  analüüsimine  ning  
hindamine. 
Töö esitlemine ja eksponeerimine. Näituse 
kujundamine ning virtuaalkeskkonna 
kasutamine oma töö eksponeerimiseks 
Meeskonna juhtimine. Suurema projekti 
korraldamine alates menüü koostamisest, 
kalkulatsioonist ja praktilise töö 
organiseerimisest kuni tulemuse 
analüüsimiseni. 

4. Toit ja toitumine 
Õpilane: 
1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma 
tervisele ning põhiliste makro- ja mikro-toitainete 
vajalikkust ja allikaid; 
2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab 
nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitus-
viise ning riknemisega seotud riskitegureid; 
3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab 
tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 
4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi 
ning oskab neid teadmisi rakendada; 
5) võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab 
toitumistavasid mõjutavaid tegureid. 

Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse 
ja dieetide mõju organismile. Toitumishäired. 
Eestlaste toit läbi aegade. Eri rahvaste 
toitumistraditsioonid ja toiduvalikut 
mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm). 
Toiduainete riknemise põhjused. 
Hügieeninõuded toiduainete säilitamise 
korral. Toidu kaudu levivad haigused. 

5. Toidu valmistamise organiseerimine ja 
tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 
2) analüüsib reklaamide mõju ostmisele; 
3) oskab koostada leibkonna eelarvet; 
4) planeerib majanduskulusid eelarve järgi. 

Tarbija õigused ja kohustused.Märgistused 
toodetel. 
Ostuotsustuste mõjutamine, reklaami mõju. 
Teadlik ja säästlik majandamine. 

6. Toidu valmistamine 
Õpilane: 
1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise; 
2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade 
maitsestamise võimalusi; 
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja 
külmi roogi; 
4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid 
kergitusaineid. 

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende 
kasutamine ja hooldus. 
Kuumtöötlemise viisid. Maitseained ja 
roogade maitsestamine. 
Supid. Kalaroad. Soojad kastmed. 
Kergitusained ja tainatooted. Vormiroad ja 
vokitoidud.   
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7. Etikett 
Õpilane: 
1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning 
kujundab ja katab laua; 
2) kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi 
kingituse pakkimiseks; 
3) rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt; 
4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva 
suhtluskeskkonna loomisel. 

Ideede ja võimaluste leidmine erinevate 
peolaudade kujundamiseks. 

8. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse 
ning seal elavate inimeste vahel; 
2)  tunneb  erinevaid  kodumasinaid,  oskab  
võrrelda nende erinevaid parameetreid ja 
käsitseda neid kasutusjuhendi järgi; 
3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning 
oskab materjali omaduste ja määrdumise järgi 
leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi; 
4) teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe 
seoseid. 

Kodumasinad. Olmekeemia. 

9.Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja 
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega 
ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 
teiste tööalaseid arvamusi; 
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6)  väärtustab  töö  tegemist  ning  analüüsib  töö  
kulgu 

Õpilased saavad valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti 
vahel. Valikteemad ja projektid on nii 
tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 
valdkonnast. Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 
kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 
valitakse, pidades silmas kohalikke 
traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 
käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond 
moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid 
varasemaid oskusi ega teadmisi. 

10.Tehnoloogiaõpetus 
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju 
loodusele ning keskkonnale; 
2) mõistab iseenda osaluse olulisust 
tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja 
vastutust nende eetilise kujundamise eest; 
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid, teab nende seadmete üldist 

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja 
negatiivsed mõjud. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia. 
Põllumajandus-, meditsiini- ja biotehnoloogia. 
Tooraine ja tootmine 
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tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist; 
4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja 
biotehnoloogia kasutusvõimalusi; 
5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning 
tarbib ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6) oskab oma tegevust planeerida, orienteerub 
töömaailmas ja teab oma eelistusi eneseteostuseks 
sobiva elukutse/ameti valikul; 
7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, 
kirjeldab selle toimimist ning terviklikkust; 
8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust 
mõju ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke 
arenguväljavaateid. 

 
3.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õpitulemused 9. klassi lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti 
1. Disain ja kavandamine ja rahvakunst 
Õpilane: 
1) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende 
materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma 
figuurist; 
2) arutleb moe muutumise üle; 
3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi 
esemete ning rõivaste disainis; 
4) kavandab isikupäraseid esemeid. 
5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke 
käsitöötavasid; 
6) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi 
esemeid; 
7) näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust. 

Rõivastus  kui  ajastu  vaimu  peegeldaja  -  
sotsiaalsed märksüsteemid. 
Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide 
koostamise põhimõtted. Moe, isikupära ja 
proportsiooni põhimõtete arvestamine 
kavandades. 
Teiste rahvaste etnograafia 
inspiratsiooniallikana. 

2. Materjalid ja tööliigid 
Õpilane: 
1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, 
kasutamist ja hooldamist; 
2) võrdleb materjalide valikul nende mõju 
tervisele; 
3) kombineerib oma töös erinevaid materjale. 
4) valib tööeseme valmistamiseks sobivaid 
materjale, töövahendeid, tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid; 
5) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga 
sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme; 
6) koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi 
kasutades; koob ringselt; 
7) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud 

Tänapäeva käsitöömaterjalid. 
Mitmesuguste materjalide kooskasutamise 
võimaluste leidmine. 
Õmblemine.  
Õmblustöö viimistlemine. 
Tikkimine 
Võimaluse korral tikandi kavandamine ja 
loomine arvutiga. 
Heegeldamine 
Tutvumine heegeltehnika loominguliste 
võimalustega. 
Kudumine 
Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja 
viimistlemine 
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käsitöötehnikaid. 
3. Käsitöö organiseerimine 
Õpilane: 
1) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 
ühiskonna arengus; 
2) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest 
teabelevist; 
3) esitleb või eksponeerib oma tööd; 
4) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud 
ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt; 
5) analüüsib enda loomingulisi ja 
tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid 
edasisteks õpinguteks ja hobideks. 

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning 
seda mõjutanud tegurid ajaloos. Nüüdisaegsed 
tehnoloogilised võimalused ning uudsed 
võtted rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. 
Käsitsitöö väärtustamine tarbekunsti osana või 
isikupärase eneseväljendusena. Õmblemise ja 
käsitööga seotud elukutsed ning võimalused 
ettevõtluseks. 
Elektriliste töövahenditega töötamine ja nende 
hooldamine kasutusjuhendi järgi. Iseseisvalt 
tööjuhendi järgi töötamine. 
Toiduga seonduvad ametid. 

4. Toit ja toitumine 
Õpilane: 
1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma 
tervisele ning põhiliste makro- ja mikro-toitainete 
vajalikkust ja allikaid; 
2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab 
nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitus-
viise ning riknemisega seotud riskitegureid; 
3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab 
tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 
4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi 
ning oskab neid teadmisi rakendada; 
5) võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab 
toitumistavasid mõjutavaid tegureid. 

Internetipõhised tervisliku toitumise 
keskkonnad. Toitumisteave meedias -analüüs 
ja hinnangud. 
Toiduainete säilitamine ja konservimine. 

5. Toidu valmistamise organiseerimine ja 
tarbijakasvatus 
Õpilane: 
1) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 
2) analüüsib reklaamide mõju ostmisele; 
3) oskab koostada leibkonna eelarvet; 
4) planeerib majanduskulusid eelarve järgi. 

Leibkonna eelarve, tulude ja kulude tasakaal. 
Laenud. Kokkuhoiuvõimalused ja kulude 
analüüs. Kulude planeerimine erijuhtudeks 
(peod, tähtpäevad jm). 

6. Toidu valmistamine 
Õpilane: 
1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise; 
2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade 
maitsestamise võimalusi; 
3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja 
külmi roogi; 
4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid 
kergitusaineid. 

 Kuumtöödeldud järelroad. Rahvustoidud. 
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7. Etikett 
Õpilane: 
1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning 
kujundab ja katab laua; 
2) kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi 
kingituse pakkimiseks; 
3) rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt; 
4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva 
suhtluskeskkonna loomisel. 

Peolaua menüü koostamine. 
Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses 
peolauas, kohvikus ning restoranis. 

8. Kodu korrashoid 
Õpilane: 
1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse 
ning seal elavate inimeste vahel; 
2)  tunneb  erinevaid  kodumasinaid,  oskab  
võrrelda nende erinevaid parameetreid ja 
käsitseda neid kasutusjuhendi järgi; 
3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning 
oskab materjali omaduste ja määrdumise järgi 
leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi; 
4) teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe 
seoseid. 

Puhastusvahendid, nende omadused ja 
ohutus. Suurpuhastus. 

9.Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste 
ühistöös toimuvate tegevuste liikmena; 
2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja 
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega 
ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 
4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab 
teiste tööalaseid arvamusi; 
5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
6)  väärtustab  töö  tegemist  ning  analüüsib  töö  
kulgu 

Õpilased saavad valida kahe või enama 
korraga toimuva valikteema või aineprojekti 
vahel. Valikteemad ja projektid on nii 
tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 
valdkonnast. Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning käsitöö ja 
kodunduse õpetaja koostöös. Projektitööd 
valitakse, pidades silmas kohalikke 
traditsioone, uudseid ja tavapäraseid 
töötlemisviise ning teatud teema süvitsi 
käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond 
moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei 
eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid 
varasemaid oskusi ega teadmisi. 
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4. TEHNOLOOGIAÕPETUS 
 
4.1. Üldalused 
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) väärtustab kultuuripärimust ja toimetulekut mitmekultuurilises maailmas; 
2) omandab globaalse vaate, analüüsimis- ja sünteesioskuse ning tervikliku maailmapildi; 
3) omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi ning tunneb 
rahulolu praktilisest eneseteostusest; 
4) oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid keskkonnale; 
5) lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust toodete loomisel; 
6) arvestab eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi; 
7) valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet; 
8) omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja 
töötlemisviise; 
9) suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel; 
10) järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi käitumisnorme; 
11) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
12) tunnetab oma võimeid ja oskab teha otsuseid edasisel kutsevalikul. 
 
4.2. II kooliastme õpitulemused 
6. klassi õpilane: 
1) mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 
vajalikkust igapäevaelus; 
2) iseloomustab kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsaid tehnoloogilisi süsteeme ja 
protsesse ning ressursse; 
3) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 
4) joonestab joonist ja disainib lihtsaid tooteid; 
5) tunneb põhilisi materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt; 
6) teab põhilisi töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada; 
7) valmistab lihtsaid tooteid (nt mänguasi, paat, liikuv auto jne); 
8) esitleb ideed, joonist või toodet; 
9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 
10) väärtustab ning järgib väljakujunenud tööalaseid väärtus- ja käitumishoiakuid; 
11) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite. 
 
4.2.1. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 4. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 
2) toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressursside 
kohta; 
3) loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste 

Tehnoloogia olemus. 
Transpordivahendid. 
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vahel; 
4) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja 
eluvaldkondadega; 
5) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid 
ning energiaallikaid; 
6) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning 
nüüdisajal; 
7) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju 
keskkonnale; 
8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna; 
9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo 
kujunemist ning selle olulisemaid saavutusi. 
2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada 
jõukohast tehnilist joonist ning seda esitleda; 
2) koostab kolmvaate lihtsast detailist; 
3) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 
4) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud 
materjale; 
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
6) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi 
loomises, mis on seotud materjalide valiku ja otstarbeka 
töötlusviisi leidmisega; 
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab 
inseneri elukutse iseärasust ja leiutajate olulisemaid 
saavutusi. 

Disain. Disaini elemendid. Insenerid ja 
leiutamine. 

3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi 
ja töötlemise viise; 
2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja materjale; 
3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid; 
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki; 
6) analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja 
rakenduslikust küljest; 
7) annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma 
hinnangu; 
8) mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid; 
10) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise; 

Materjalide liigid (puit, metall,) ja 
nende omadused. Materjalide 
töötlemise viisid (märkimine, 
saagimine jne) Levinumad käsi 
tööriistad. Materjalide liited. 
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud töövõtted. 
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11) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi 
nende korduskasutuseks. 

4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös 
toimuvate tegevuste liikmena; 
2)  osaleb  aktiivselt  erinevates  koostöö-  ja  
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete ning 
probleemide lahendeid; 
4)  valmistab  üksi  või  koostöös  teistega  ülesande  või  
projekti lahenduse; 
5) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste 
tööalaseid arvamusi; 
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
7) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
 

 
4.2.2. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 5. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 
2) toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressursside 
kohta; 
3) loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste 
vahel; 
4) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja 
eluvaldkondadega; 
5) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid 
ning energiaallikaid; 
6) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning 
nüüdisajal; 
7) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju 
keskkonnale; 
8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna; 
9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo 
kujunemist ning selle olulisemaid saavutusi. 

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline 
kirjaoskus ja selle vajalikkus. 
Tehnoloogia ja teadused. 
Tehnoloogia, indiviid ja keskkond.. 

2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada 
jõukohast tehnilist joonist ning seda esitleda; 
2) koostab kolmvaate lihtsast detailist; 

Disaini elemendid. Probleemide 
lahendamine. 



 

502 
 

3) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 
4) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud 
materjale; 
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
6) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi 
loomises, mis on seotud materjalide valiku ja otstarbeka 
töötlusviisi leidmisega; 
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab 
inseneri elukutse iseärasust ja leiutajate olulisemaid 
saavutusi. 
3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi 
ja töötlemise viise; 
2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja materjale; 
3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid; 
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 
5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki; 
6) analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja 
rakenduslikust küljest; 
7) annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma 
hinnangu; 
8) mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid; 
10) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise; 
11) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi 
nende korduskasutuseks. 

Materjalide liigid (puit, metall, plastid, 
elektroonika komponendid jne) ja 
nende omadused. Materjalide 
töötlemise viisid (märkimine, 
saagimine jne) ning töövahendid 
(tööriistad ja masinad). Levinumad 
käsi- ja elektrilised tööriistad. 
Puurpink. Materjalide liited. 
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud töövõtted. 

4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös 
toimuvate tegevuste liikmena; 
2)  osaleb  aktiivselt  erinevates  koostöö-  ja  
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete ning 
probleemide lahendeid; 
4)  valmistab  üksi  või  koostöös  teistega  ülesande  või  
projekti lahenduse; 
5) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste 
tööalaseid arvamusi; 
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
7) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
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4.2.3. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 6. klassis 
Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab 
tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus; 
2) toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressursside 
kohta; 
3) loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste 
vahel; 
4) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetega ja 
eluvaldkondadega; 
5) iseloomustab ja võrdleb erinevaid transpordivahendeid 
ning energiaallikaid; 
6) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning 
nüüdisajal; 
7) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju 
keskkonnale; 
8) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna; 
9) kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo 
kujunemist ning selle olulisemaid saavutusi. 

Süsteemid, protsessid ja ressursid. 
Struktuurid ja konstruktsioonid. 

2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada 
jõukohast tehnilist joonist ning seda esitleda; 
2) koostab kolmvaate lihtsast detailist; 
3) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 
4) disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud 
materjale; 
5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
6) osaleb õpilasepäraselt uudse tehnoloogilise protsessi 
loomises, mis on seotud materjalide valiku ja otstarbeka 
töötlusviisi leidmisega; 
7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus, teab 
inseneri elukutse iseärasust ja leiutajate olulisemaid 
saavutusi. 

Tehniline joonis. Mõõtmed  ja 
mõõtkava. 
Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise 
koostamine ja selle esitlemine. 
Toote viimistlemine. 

3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi 
ja töötlemise viise; 
2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, 
töövahendeid ja materjale; 
3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid; 
4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh 
mänguasju); 

Treipink. Materjalide liited. 
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud töövõtted. 
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5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki; 
6) analüüsib ja hindab loodud toodet, sh esteetilisest ja 
rakenduslikust küljest; 
7) annab tehtud ülesande või toote kvaliteedile oma 
hinnangu; 
8) mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
9) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid; 
10) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise; 
11) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi 
nende korduskasutuseks. 
4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös 
toimuvate tegevuste liikmena; 
2)  osaleb  aktiivselt  erinevates  koostöö-  ja  
suhtlusvormides; 
3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete ning 
probleemide lahendeid; 
4)  valmistab  üksi  või  koostöös  teistega  ülesande  või  
projekti lahenduse; 
5) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste 
tööalaseid arvamusi; 
6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
7) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
 

 
4.3. III kooliaste 
4.3.1. III kooliastme õpitulemused 
9. klassi õpilane: 
1) valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise ning kasutab selle kohta 
vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist; 
2) käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi tööriistu ning materjale, 
3) kasutab ressursse keskkonda säästvalt ning jätkusuutlikult; 
4) genereerib ideid, rakendab neid loovalt tooteid luues ja täiustades ning mõistab iseenda osaluse 
tähtsust tehnoloogiat kasutades; 
5) mõistab tehnoloogilise protsessi ajal asetleidvaid muutusi ning oskab neid selgitada ja põhjendada; 
6) analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi; 
7) hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb toodet; 
8) valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi praktilistes 
tegevustes; 
9) kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja oma rolli tuleviku töömaailmas; 
10) kujundab oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused, väldib ning 
hindab võimalikke ohte töös; 



 

505 
 

11) teeb tervislikke toiduvalikuid, väärtustab tervislikke eluviise ning toimib 
vastutustundliku tarbijana. 
 
4.3.2. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 7. klassis 

Õpitulemused III kooliastme lõpuks Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 
klassiti 

1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele 
ning keskkonnale; 
2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes 
protsessides tulevikus ja vastutust nende eetilise 
kujundamise eest; 
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid, teab nende seadmete üldist tööpõhimõtet ning 
ohutut käsitsemist; 
4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja 
biotehnoloogia kasutusvõimalusi; 
5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib 
ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6)  oskab  oma  tegevust  planeerida,  orienteerub  
töömaailmas ja teab oma eelistusi eneseteostuseks sobiva 
elukutse/ameti valikul; 
7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab 
selle toimimist ning terviklikkust; 
8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju 
ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke 
arenguväljavaateid. 

Ressursside säästlik tarbimine. 

 
2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) planeerib ülesande ja disainib toote ning esitleb seda 
võimaluse korral arvutiga; 
2) lahendab probleemülesandeid, 
3) teab ja kasutab toodete erinevaid viimistluse võimalusi; 
4) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja 
kasutusvõimalusi; 
5) arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning 
oskab neid töös rakendada; 
6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist; 
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja 
esitleb joonist või skeemi. 

Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist 
taipu arendavate ja 
probleemülesannete lahendamine. 
Viimistlemine ja pinnakatted. 
Ornamentika. 

3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise 

Käsi- ja elektrilised tööriistad. Masinad 
ja mehhanismid. Optimaalse 
töötlusviisi valimine. Toodete 
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kohta, hangib ja kasutab ainealast teavet kirjandusest ning 
internetist; 
2) analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning 
kasutamise võimalusi, sünteesib uusi teadmisi; 
3) kasutab toodet valmistades mitmesuguseid 
töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki, valib 
sobivaima töötlusviisi; 
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning 
mehhanisme; 
5) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab 
mitmeid liitevõimalusi; 
6) kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja 
kõlbelised tööharjumused; 
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning 
töövahendeid. 

liitevõimaluste kasutamine. 
Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded 
töötlemises, ohutud töövõtted. 

4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja 
oskab jaotada tööülesandeid; 
2)  teeb  ülesandeid  täites  aktiivselt  koostööd  
kaasõpilastega; 
3) suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste 
institutsioonidega (nt meili teel jne), et saada vajalikku 
infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 
4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või 
projektile lahenduse; 
5) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet; 
6) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning 
kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
  

 
4.3.3. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 8. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele 
ning keskkonnale; 
2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes 
protsessides tulevikus ja vastutust nende eetilise 
kujundamise eest; 
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid, teab nende seadmete üldist tööpõhimõtet ning 
ohutut käsitsemist; 
4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja 

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed 
ja negatiivsed mõjud. Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia. 
Põllumajandus-, meditsiini- ja 
biotehnoloogia. Tooraine ja tootmine.. 
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biotehnoloogia kasutusvõimalusi; 
5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib 
ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6)  oskab  oma  tegevust  planeerida,  orienteerub  
töömaailmas ja teab oma eelistusi eneseteostuseks sobiva 
elukutse/ameti valikul; 
7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab 
selle toimimist ning terviklikkust; 
8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju 
ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke 
arenguväljavaateid. 
2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) planeerib ülesande ja disainib toote ning esitleb seda 
võimaluse korral arvutiga; 
2) lahendab probleemülesandeid, 
3) teab ja kasutab toodete erinevaid viimistluse võimalusi; 
4) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja 
kasutusvõimalusi; 
5) arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning 
oskab neid töös rakendada; 
6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist; 
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja 
esitleb joonist või skeemi. 

Tehnilist taipu arendavate ja 
probleemülesannete lahendamine. 
Ergonoomia. Skeemid. Leppelisused ja 
tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked 
ja lõiked. 

3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise 
kohta, hangib ja kasutab ainealast teavet kirjandusest ning 
internetist; 
2) analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning 
kasutamise võimalusi, sünteesib uusi teadmisi; 
3) kasutab toodet valmistades mitmesuguseid 
töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki, valib 
sobivaima töötlusviisi; 
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning 
mehhanisme; 
5) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab 
mitmeid liitevõimalusi; 
6) kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja 
kõlbelised tööharjumused; 
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning 
töövahendeid. 

Materjalide ja nende töötlemise kohta 
teabe hankimise võimalused 
kirjandusest ning internetist. 
Nüüdisaegsed võimalused materjalide 
töötlemisel ja detailide ühendamisel 
tooteks. Tervisekaitse- ja 
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud 
töövõtted. 
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4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja 
oskab jaotada tööülesandeid; 
2)  teeb  ülesandeid  täites  aktiivselt  koostööd  
kaasõpilastega; 
3) suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste 
institutsioonidega (nt meili teel jne), et saada vajalikku 
infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 
4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või 
projektile lahenduse; 
5) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet; 
6) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning 
kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
  

 
4.3.4. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel 9. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Tehnoloogia igapäevaelus 
Õpilane: 
1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele 
ning keskkonnale; 
2) mõistab iseenda osaluse olulisust tehnoloogilistes 
protsessides tulevikus ja vastutust nende eetilise 
kujundamise eest; 
3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendeid, teab nende seadmete üldist tööpõhimõtet ning 
ohutut käsitsemist; 
4) teab mõningaid põllumajandus-, meditsiini- ja 
biotehnoloogia kasutusvõimalusi; 
5) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib 
ressursse säästvalt ja jätkusuutlikult; 
6)  oskab  oma  tegevust  planeerida,  orienteerub  
töömaailmas ja teab oma eelistusi eneseteostuseks sobiva 
elukutse/ameti valikul; 
7) iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab 
selle toimimist ning terviklikkust; 
8) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju 
ning analüüsib tehnoloogia uuenduslikke 
arenguväljavaateid. 

Eetilised tõekspidamised tehnoloogia 
rakendamisel. Töömaailm ja töö 
planeerimine. Tehnoloogilise maailma 
tulevikuperspektiivid 

 
2. Disain ja joonestamine 
Õpilane: 
1) planeerib ülesande ja disainib toote ning esitleb seda 
võimaluse korral arvutiga; 

Toodete disainimine arvutiga. 
Joonise vormistamine ja esitlemine. 
Koostejoonis. Ehitusjoonised. 
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2) lahendab probleemülesandeid, 
3) teab ja kasutab toodete erinevaid viimistluse võimalusi; 
4) teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja 
kasutusvõimalusi; 
5) arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning 
oskab neid töös rakendada; 
6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist; 
7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja 
esitleb joonist või skeemi. 
3. Materjalid ja nende töötlemine 
Õpilane: 
1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise 
kohta, hangib ja kasutab ainealast teavet kirjandusest ning 
internetist; 
2) analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning 
kasutamise võimalusi, sünteesib uusi teadmisi; 
3) kasutab toodet valmistades mitmesuguseid 
töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki, valib 
sobivaima töötlusviisi; 
4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning 
mehhanisme; 
5) valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab 
mitmeid liitevõimalusi; 
6) kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja 
kõlbelised tööharjumused; 
7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja 
tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning 
töövahendeid. 

Arvuti ja materjalide töötlemise 
ühildamise võimalused (CNC-
tööpingid). Tervisekaitse- ja 
tööohutusnõuded töötlemises, ohutud 
töövõtted. 

4. Projektitööd 
Õpilane: 
1) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja 
oskab jaotada tööülesandeid; 
2)  teeb  ülesandeid  täites  aktiivselt  koostööd  
kaasõpilastega; 
3) suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste 
institutsioonidega (nt meili teel jne), et saada vajalikku 
infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 
4) valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või 
projektile lahenduse; 
5) väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud 
tagasisidet; 
6) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning 
kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja normidega. 

Igal õppeaastal on ainekavas üks 
õppeosa, mille korral õpilased saavad 
vabalt valida õpperühma. Projektitööd 
võivad olla nii käsitööst, kodundusest 
kui ka tehnoloogiaõpetusest. 
Projektitööd kavandatakse iga 
õppeaasta alguseks tehnoloogia ning 
käsitöö ja kodunduse õpetaja koostöös. 
Õpilane saab valida kahe samaaegse 
teema vahel. Valikteemad võivad olla 
nt ehistööd, mudelism jne. 
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AINEVALDKOND «KEHALINE KASVATUS" PÕHIKOOLIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Kehakultuuripädevus  
Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 
kehakultuuripädevus: suutlikkus väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; 
oskus anda hinnangut kehalisele vormisolekule, valmisolek harrastada sobivat spordiala või 
liikumisviisi; suutlikkus suhtuda sallivalt kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning väärtustada 
koostööd sportimisel ja liikumisel. Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks 
õpilane:  
1) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse liikumisharrastuse 
vajalikkust;  
2) soovib olla terve ja rühikas;  
3) valdab põhiteadmisi ja -oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt sise- ja välistingimustes;  
4) liigub/spordib ohutus- ja hügieeninõudeid järgides ning teab, kuidas käituda sportimisel juhtuda 
võivates ohuolukordades;  
5) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist 
iseseisvalt harrastama;  
6) tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, 
kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides;  
7) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika;  
8) jälgib oma kehalist vormisolekut, teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse treeninguga;  
9) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi-, liikumis- ja tantsuürituste vastu;  
10) väärtustab Eesti tantsupidude traditsiooni.  
 
1.2. Kehalise kasvatuse õppeaine maht  
Ainevaldkonda kuulub kehaline kasvatus, mida õpetatakse 1.– 9. klassini.  
 
2. KEHALINE KASVATUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid valdkonnapädevuste kujundamiseks lähtuvad 
ainevaldkonna eesmärkidest. 
 
2.2. I kooliaste 
2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks 
3. klassi õpilane: 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks õpilane peab olema 
kehaliselt aktiivne; 
2) omandab kooliastme ainekavva kuuluvate liikumisviiside/kehaliste harjutuste tehnika (vt alade 
õpitulemused õppesisu juures); sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste tasemel; 
3) teab (kirjeldab), kuidas tuleb käituda kehalise kasvatuse tunnis (võimlas, staadionil, maastikul jne), 
täidab õpetaja seatud ohutusnõudeid ja hügieenireegleid;  
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4) loetleb ohuallikaid liikumis-/sportimispaikades ja kooliteel ning kirjeldab ohutu 
liikumise/sportimise/liiklemise võimalusi; 
5) sooritab õpetaja juhendamisel kontrollharjutusi; annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud kehalisele 
koormusele (kerge/raske); 
6) teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi sooritades: on viisakas, sõbralik ja abivalmis; täidab 
kokkulepitud (mängu)reegleid; kasutab heaperemehelikult kooli spordivahendeid ja -inventari; 
6) loetleb spordialasid ja nimetab Eesti tuntud sportlasi; nimetab Eestis toimuvaid 
spordivõistlusi ning tantsuüritusi; 
7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides; oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega ohutult mängida 
liikumismänge; tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise. 
 
2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 1. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 
Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele. 
Liikumissoovitused I kooliastme õpilasele.  
Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, 
kaaslase soorituse kirjeldamine ning sellele 
hinnangu andmine. 
Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele. 
Käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis. Ohutu 
ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate 
harjutuste ja liikumisviisidega tegeldes. Ohutu 
liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. 
Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. 
Teadmised ilmastikule ja spordialale vastavast 
riietumisest. Pesemise vajalikkus pärast kehaliste 
harjutuste tegemist 
Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti 
sportlastest ning Eestis toimuvatest 
spordivõistlustest ja tantsuüritustest. 

1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise 
tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks ta 
peab olema kehaliselt aktiivne; 
2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, 
liikudes/sportides erinevates 
sportimispaikades ning liigeldes tänaval; 
järgib õpetaja seatud reegleid ja 
ohutusnõudeid; täidab mängureegleid; teab ja 
täidab (õpetaja seatud) hügieeninõudeid; 
3) annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud 
kehalisele koormusele (kerge/raske); 
4) loetleb spordialasid ja nimetab tuntud Eesti 
sportlasi. 
 

Rivi- ja korraharjutused. Rivistumine viirgu ja 
kolonni, harvenemine ja koondumine, tervitamine, 
loendamine, pöörded paigal, kujundliikumised. 
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused. 
Päkkkõnd, kõnd kandadel, liikumine 
juurdevõtusammuga kõrvale, rivisamm (P) ja 
võimlejasamm (T). 
Põhivõimlemine ja üldarendavad 
võimlemisharjutused. Üldarendavad 
võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade 
põhiasenditega, harjutused vahendita ja 
vahenditega saatelugemise ning muusika saatel. 

2 Võimlemine 
1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja 
võimlejasammu (T); 
2) sooritab põhivõimlemise harjutuste 
kombinatsiooni (16 takti) muusika või 
saatelugemise saatel; 
3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt 
tireli taha; 
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi 
jooksul järjest). 
 

Jooks. Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu 
alustamine ja lõpetamine, jooks erinevatest 
lähteasenditest.  Mitmesugused jooksuharjutused, 

3. Jooks, hüpped, visked 
Õpilane: 
1) jookseb kiirjooksu püstistardist 
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jooks erinevas tempos.  
Hüpped. Paigalt kaugushüpe, maandumine 
kaugushüppes.  
Visked. Viskepalli hoie. 

stardikäsklustega; 
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km 
distantsi; 
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes 
ja pendelteatejooksus; 
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise 
hooga; 
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku 
tabamiseta. 

Jooksu- ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste 
vahendite) viskamise, heitmise ja tõukamisega. ja 
teatevõistlused palliga. Rahvastepall. 

4. Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab harjutusi erinevaid palle 
põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes 
ning mängib nendega liikumismänge; 
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite 
järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab 
kohtuniku otsust. 

Eesti traditsioonilised laulumängud ja 
pärimustantsud. Lihtsamad tantsuvõtted ja 
tantsusammud. 

5. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge; 
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 

 
2.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 2. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 
Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, 
oma kaaslase soorituse kirjeldamine ning hinnangu 
andmine. Teadmised ilmastikule ja spordialale 
vastavast riietumisest. Pesemise vajalikkus 
kehaliste harjutuste tegemise järel. 
Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti 
sportlastest ning Eestis toimuvatest 
spordivõistlustest ja tantsuüritustest. 

1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise 
tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks ta 
peab olema kehaliselt aktiivne; 
2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, 
liikudes/sportides erinevates 
sportimispaikades ning liigeldes tänaval; 
järgib õpetaja seatud reegleid ja 
ohutusnõudeid; täidab mängureegleid; teab ja 
täidab (õpetaja seatud) hügieeninõudeid; 
3) annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud 
kehalisele koormusele (kerge/raske); 
4) loetleb spordialasid ja nimetab tuntud Eesti 
sportlasi. 

Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad 
hüplemisharjutused. Harki- ja käärihüplemine, 
hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette jalalt jalale, 
koordinatsiooniharjutused. 
Põhivõimlemine ja üldarendavad 
võimlemisharjutused. Üldarendavad 
võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja 
võimlejasammu (T); 
2) sooritab põhivõimlemise harjutuste 
kombinatsiooni (16 takti) muusika või 
saatelugemise saatel; 
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põhiasenditega, harjutused vahendita ja 
vahenditega saatelugemise ning muusika saatel. 
Rakendusvõimlemine. Ronimine varbseinal, 
kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt, rippseis, 
ripped ja toengud. 
Tasakaaluharjutused. Liikumine joonel, pingil ja 
poomil, kasutades erinevaid kõnni- ja 
jooksusamme, päkkkõnd ja pöörded päkkadel, 
võimlemispingil kõnd kiiruse muutmise, takistuste 
ületamise ja peatumistega, tasakaalu arendavad 
liikumismängud. 

3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt 
tireli taha; 
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi 
jooksul järjest). 

Jooks. Kiirendusjooks, kestvusjooks, 
võimetekohase jooksutempo valimine. Püstistart 
koos stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine 
lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks 
teatepulgaga. 
Hüpped. Hüpped hoojooksult, et omandada 
jooksu ja hüppe ühendamise oskus.  
Visked. Tennispallivise ülalt täpsusele ja 
kaugusele. 

3. Jooks, hüpped, visked 
Õpilane: 
1) jookseb kiirjooksu püstistardist 
stardikäsklustega; 
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km 
distantsi; 
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes 
ja pendelteatejooksus; 
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise 
hooga; 
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku 
tabamiseta. 

Liikumismängud väljas/maastikul. 
Liikumine (jooksud, pidurdused, suunamuutused) 
pallita ja palliga. Rahvastepall. 

4. Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab harjutusi erinevaid palle 
põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes 
ning mängib nendega liikumismänge; 
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite 
järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab 
kohtuniku otsust. 

Uisutamine 
Uiskude kandmine. Uisurivi. 
Kõnd ja libisemine uiskudel. 
Suusatamine  
 Suuskade kinnitamine, pakkimine ja kandmine. 
Õige kepihoie, suusarivi. Kukkumine ja tõusmine 
paigal ning liikudes, tasakaaluharjutused 
suuskadel. 

5. Taliala (õpetaja valikul) 
Uisutamine  
Õpilane: 
1) libiseb jalgade tõukega paralleelsetel 
uiskudel; 
2) oskab sõitu alustada ja lõpetada; 
3) uisutab järjest 4 minutit. 
Suusatamine 
Õpilane: 
1) Suusatab paaristõukelise sammuta 
sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise 
kahesammulise sõiduviisiga. 
2) Laskub mäest põhiasendis. 
3) Läbib järjest suusatades 2 km (T) / 3 km (P) 
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distantsi 
Sammud ja liikumised, rütmi- ja 
koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika 
iseloomule. 

6. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge; 
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 

Ohutusnõuded ja kord basseinides ning 
ujumispaikades; ujumise hügieeninõuded. 
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja 
seliliujumine. 

7. Ujumine 

Õpilane: 
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee 
pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 
kuni 100 meetrit edasi liikuda; 
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja 
rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi. 

 
2.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 3. klassis 
Õppesisu Õpitulemused 
Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti 
sportlastest ning Eestis toimuvatest 
spordivõistlustest ja tantsuüritustest. 

1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise 
tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks ta 
peab olema kehaliselt aktiivne; 
2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, 
liikudes/sportides erinevates 
sportimispaikades ning liigeldes tänaval; 
järgib õpetaja seatud reegleid ja 
ohutusnõudeid; täidab mängureegleid; teab ja 
täidab (õpetaja seatud) hügieeninõudeid; 
3) annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud 
kehalisele koormusele (kerge/raske); 
4) loetleb spordialasid ja nimetab tuntud Eesti 
sportlasi. 

Akrobaatilised harjutused.Veered kägaras ja 
sirutatult, juurdeviivad harjutused turiseisuks ja 
tireliks, tirel ette, kaldpinnalt tirel taha, veere taha 
turiseisu, kaarsild, toengkägarast ülesirutushüpe 
maandumisasendi fikseerimisega. 
Ettevalmistavad harjutused 
toenghüppeks.Sirutus-mahahüpe kõrgemalt 
tasapinnalt maandumisasendi fikseerimisega, 
harjutused äratõuke õppimiseks hoolaualt. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja 
võimlejasammu (T); 
2) sooritab põhivõimlemise harjutuste 
kombinatsiooni (16 takti) muusika või 
saatelugemise saatel; 
3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt 
tireli taha; 
4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi 
jooksul järjest). 

Jooks.Kiirendusjooks, kestvusjooks, 
võimetekohase jooksutempo valimine. Püstistart 
koos stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine 
lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks 
teatepulgaga. 

3. Jooks, hüpped, visked 
Õpilane: 
1) jookseb kiirjooksu püstistardist 
stardikäsklustega; 
2) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km 
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Hüpped.Kaugushüpe hoojooksult paku 
tabamiseta. Madalatest takistustest ülehüpped 
parema ja vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt. 
Visked.Pallivise paigalt ja kahesammulise hooga. 

distantsi; 
3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes 
ja pendelteatejooksus; 
4) sooritab palliviske paigalt ja kahesammulise 
hooga; 
5) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku 
tabamiseta. 

Pallikäsitsemise harjutused: põrgatamine, 
vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine. 
Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud. 
Rahvastepall. 

4. Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab harjutusi erinevaid palle 
põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes 
ning mängib nendega liikumismänge; 
2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite 
järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab 
kohtuniku otsust. 

Uisutamine 
Uiskude kandmine. Uisurivi. 
Kõnd ja libisemine uiskudel. Kehaasend. Käte ja 
jalgade töö uisutamisel. Jalgade tõuge ja 
libisemine paralleelsetel uiskudel. 
Sõidu alustamine ja lõpetamine (pidurdamine). 
Suusatamine  
Trepptõus, käärtõus. Sahkpidurdus. Laskumine 
põhiasendis. 
Paaristõukeline sammuta ja vahelduvtõukeline 
kahesammuline sõiduviis. 

5. Taliala (õpetaja valikul) 
Uisutamine  
Õpilane: 
1) libiseb jalgade tõukega paralleelsetel 
uiskudel; 
2) oskab sõitu alustada ja lõpetada; 
3) uisutab järjest 4 minutit. 
Suusatamine 
Õpilane: 
1) Suusatab paaristõukelise sammuta 
sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise 
kahesammulise sõiduviisiga. 
2) Laskub mäest põhiasendis. 
3) Läbib järjest suusatades 2 km (T) / 3 km (P) 
distantsi 

Liikumine ruumis, kasutades erinevaid suundi, 
tasandeid ja tantsujooniseid üksi, paaris ja grupis. 

6. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge; 
2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 

Ohutusnõuded ja kord basseinides ning 
ujumispaikades; ujumise hügieeninõuded. 
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja 
seliliujumine. 

7. Ujumine 

Õpilane: 
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee 
pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 
kuni 200 meetrit edasi liikuda; 
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja 
rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi. 
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2.3. II kooliaste 
2.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks 
6. klassi lõpetaja:  
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust inimese tervisele ning kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli 
tervislikus eluviisis, kirjeldab oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust;  
2) omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste (spordialade/liikumisviiside) tehnika 
(vt alade õpitulemusi õppesisu alt), teab, kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada, sooritab 
põhiliikumisviise liigutusvilumuste tasemel;  
3) selgitab kehalise kasvatuse tundides kehtivate ohutus- ja hügieeninõuete ning iseseisva ohutu 
liikumisharrastuse/liiklemise vajalikkust, järgib ohutus- ja hügieenireegleid kehalise kasvatuse tundides 
ning tunnivälistel spordiüritustel;  
4) sooritab kontrollharjutusi ja kehalise võimekuse katseid, võrdleb saavutatud tulemusi varasemate 
tulemustega, valib õpetaja juhendusel rühti ja kehalist võimekust parandavaid harjutusi ja sooritab neid;  
5) mõistab hea käitumise, reeglite järgimise, keskkonda säästva suhtumise ja koostöö tegemise vajalikkust 
sportimisel/liikumisel, täidab reegleid ja võistlusmäärusi kehalisi harjutusi õppides ning liikudes, on 
valmis tegema koostööd (sooritama koos harjutusi, kuuluma ühte võistkonda jne) kõigi kaaslastega, 
kirjeldab ausa mängu põhimõtete realiseerimist spordis ja teistes tegevustes;  
6) kirjeldab sobivaid oskussõnu kasutades nähtud spordivõistlust ja/või tantsuüritust ning oma muljeid 
sellest, nimetab Eesti ja maailma tuntud sportlasi ning võistkondi, teab valdkonnaga seotud 
ameteid/elukutseid ja nende eripära, maailmas toimuvaid suurvõistlusi ja olulisemaid fakte 
antiikolümpiamängudest;  
7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb huvi koolis toimuvate spordi- ja tantsuürituste 
vastu, võtab neist osa võistleja, osaleja või pealtvaatajana, oskab sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada 
omavahel ülesandeid, kokku leppida mängureegleid jne, soovib õppida uusi kehalisi harjutusi ja 
liikumisviise ning omandada teadmisi iseseisvaks sportimiseks/liikumiseks, osaleb tervisespordiüritustel. 
 
2.3.2. Õppesisu ja õpitulemused 4. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust 
tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli tervislikus 
eluviisis ning oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust; 
2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust 
ning järgib neid kehalise kasvatuse tundides ja 
tunnivälises tegevuses; teab, kuidas vältida ohuolukordi 
liikudes, sportides ja liigeldes ning mida teha 
õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral; 
3) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid 
võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi; oskab 
sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel 
ülesandeid, kokku leppida mängureegleid jne; 
4) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele 
hinnangu võrreldes eelmistel aastatel saavutatuga; valib 
õpetaja juhtimisel harjutusi oma kehalise võimekuse 

Õpitud spordialade/liikumisviiside 
oskussõnavara. Õpitavate spordialade 
põhilised võistlusmäärused. Ausa 
mängu põhimõtted spordis. 
Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise 
vajalikkus liikudes, sportides ning 
liigeldes. Ohutu ümbrust säästev 
liikumine harjutuspaikades ja 
looduses. Teadmised käitumisest 
ohuolukordades 
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arendamiseks ning sooritab neid; 
5) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, 
kasutab neid sündmuste kirjeldamisel ning oskab käituda 
spordivõistlustel ja tantsuüritustel; 
6) teab, mida tähendab aus mäng spordis; 
7) valdab teadmisi õpitud spordialadest/liikumisviisidest, 
nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, 
tuntud sportlasi ja võistkondi; teab tähtsamaid fakte 
antiikolümpiamängudest.  
2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 
takti) saatelugemise või muusika saatel; 
2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes; 
3) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T); 
4) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja 
rööbaspuudel; 
5) sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja 
kangil (P); 
6) sooritab õpitud toenghüppe (hark- või kägarhüpe). 
 

Rivi- ja korraharjutused. 
Ümberrivistumine viirus ja kolonnis; 
pöörded sammliikumiselt. 
Kõnni-, jooksu- ja 
hüplemisharjutused. 
Harjutuskombinatsioonid. 
Hüplemisharjutused hüpitsa ja 
hoonööriga. 
Põhivõimlemine ja üldarendavad 
võimlemisharjutused saatelugemise 
ja/või muusika saatel. 
Erinevad tirelid;  painduvust 
arendavad harjutused ja kaarsild (T) 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 

1) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige 
teatevahetuse ringteatejooksus; 
2) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja 
üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
3) sooritab hoojooksult palliviske; 
4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
5) jookseb järjest 9 minutit. 

Jooksuasendi ja -liigutuste 
korrigeerimine. Põlve- ja 
sääretõstejooks. Jooksu alustamine ja 
lõpetamine. Kiirjooks ja selle 
eelsoojendus. Madallähte 
tutvustamine. Stardikäsklused. 
Kestvusjooks. 
Kõrgushüpe (üleastumishüpe).  

4. Liikumis- ja sportmängud 
Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja 
teatevõistlusi palliga; 
2) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib 
kohtuniku otsuseid. 
Sportmängud  
Õpilane: 
1)  sooritab  põrgatused  takistuste  vahelt  ja  sammudelt  
viske korvile korvpallis; 
2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest 
pallingu võrkpallis; 
3) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis; 

Sportmänge ettevalmistavad 
liikumismängud ja teatevõistlused 
pallidega. 
Rahvastepall. 
Korvpall.Palli hoie söötes, püüdes ja 
peale visates. Palli põrgatamine, 
söötmine ja vise korvile. 
Võrkpall.Ettevalmistavad harjutused 
võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea 
kohale. Pioneeripall. 
Jalgpall.Söödu peatamine 
jalapöiasisekülje ja rinnaga (P). 
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4) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud 
reeglite järgi ja/või sooritab õpetaja poolt koostatud 
kontrollharjutuse. 

8. Ujumine 
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 
 
 

Õpilane: 
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, 
vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili 
asendis  kokku  kuni  50  meetrit  edasi  
liikuda; 
2) hindab adekvaatselt oma võimeid 
vees ja rakendab eakohaseid 
veeohutusalaseid oskusi. 

 
2.3.3. Õppesisu ja õpitulemused 5. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust 
tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli tervislikus 
eluviisis ning oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust; 
2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust 
ning järgib neid kehalise kasvatuse tundides ja 
tunnivälises tegevuses; teab, kuidas vältida ohuolukordi 
liikudes, sportides ja liigeldes ning mida teha 
õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral; 
3) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid 
võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi; oskab 
sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel 
ülesandeid, kokku leppida mängureegleid jne; 
4) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele 
hinnangu võrreldes eelmistel aastatel saavutatuga; valib 
õpetaja juhtimisel harjutusi oma kehalise võimekuse 
arendamiseks ning sooritab neid; 
5) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, 
kasutab neid sündmuste kirjeldamisel ning oskab käituda 
spordivõistlustel ja tantsuüritustel; 
6) teab, mida tähendab aus mäng spordis; 
7) valdab teadmisi õpitud spordialadest/liikumisviisidest, 
nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, 
tuntud sportlasi ja võistkondi; teab tähtsamaid fakte 
antiikolümpiamängudest.  

Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; 
kehaline aktiivsus kui tervisliku 
eluviisi oluline komponent. 
Liikumissoovitused II kooliastme 
õpilasele. 
Õpitud spordialade/liikumisviiside 
oskussõnavara. Õpitavate spordialade 
põhilised võistlusmäärused. Ausa 
mängu põhimõtted spordis. 
Teadmised käitumisest 
ohuolukordades. Lihtsad 
esmaabivõtted. 
Käitumine spordivõistlusel ja 
tantsuüritustel. 
Teadmised iseseisvaks harjutamiseks: 
kuidas sooritada soojendusharjutusi ja 
rühiharjutusi; 
Teadmised antiikolümpiamängudest. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 
takti) saatelugemise või muusika saatel; 
2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes; 

Ümberrivistumine viirus ja kolonnis; 
pöörded sammliikumiselt. 
Harjutuskombinatsioonid. 
Hüplemisharjutused hüpitsa ja 
hoonööriga. 
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3) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T); 
4) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja 
rööbaspuudel; 
5) sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja 
kangil (P); 
6) sooritab õpitud toenghüppe (hark- või kägarhüpe). 
 

Harjutused vahendita ja vahendiga: 
käte ja jalgade hood, lõdvestamised, 
vetrumised. 
Kehatüve lihaseid treenivad ja 
sirutusoskust kujundavad harjutused. 
Erinevad tirelid; painduvust 
arendavad harjutused ja kaarsild (T) 
Hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge 
ja toengkägar (kitsel, hobusel), 
ülesirutus-mahahüpe 
maandumisasendi fikseerimisega; 
hark- või kägarhüpe. 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige 
teatevahetuse ringteatejooksus; 
2) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja 
üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
3) sooritab hoojooksult palliviske; 
4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
5) jookseb järjest 9 minutit. 

Jooksu alustamine ja lõpetamine.  
Kiirjooks ja selle eelsoojendus.  
Stardikäsklused. Ringteatejooksu 
teatevahetus. Kestvusjooks. 
Kaugushüpe. Kõrgushüpe 
(üleastumishüpe). 
Pallivise hoojooksult. 

4. Liikumis- ja sportmängud 
Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja 
teatevõistlusi palliga; 
2) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib 
kohtuniku otsuseid. 
Sportmängud  
Õpilane: 
1)  sooritab  põrgatused  takistuste  vahelt  ja  sammudelt  
viske korvile korvpallis; 
2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest 
pallingu võrkpallis; 
3) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis; 
4) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud 
reeglite järgi ja/või sooritab õpetaja poolt koostatud 
kontrollharjutuse. 

Liikumismängud, teatevõistlused, 
rahvastepall.  
Korvpall.Palli hoie söötes, püüdes ja 
peale visates. Palli põrgatamine, 
söötmine ja vise korvile. 
Korvpallireeglitega tutvumine. Mäng 
lihtsustatud reeglite järgi. 
Võrkpall.Ettevalmistavad harjutused 
võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea 
kohale, vastu seina ning paarides. 
Pioneeripall. Minivõrkpall. 
Jalgpall.Söödu peatamine 
jalapöiasisekülje ja rinnaga (P) ning 
löögitehnika õppimine, arendamine ja 
täiustamine. Mäng 4 : 4 ja 5 : 5. 

5. Taliala  
Suusatamine  
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, 
vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga ja 
paaristõukelise kahesammulise uisusamm-sõiduviisiga; 
2) sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis; 

Suusatamine  
Laskumised põhi- ja puhkeasendis. 
Tõusuviiside kasutamine erineva 
raskusega nõlvadel. 
Paaristõukeline ühesammuline 
sõiduviis; vahelduvtõukeline 
kahesammuline sõiduviis; 
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3) sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde; 
4) sooritab teatevahetuse teatesuusatamises; 
5) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi. 
Uisutamine  
Õpilane: 
1) sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale; 
2) kasutab uisutades sahkpidurdust; 
3) uisutab järjest 6 minutit. 

Teatesuusatamine. 
 
Uisutamine  
Uisutamine erinevate käteasenditega. 
Ülejalasõit vasakule ja paremale. 
Sahkpidurdus. 
Mängud ja teatevõistlused uiskudel. 

6. Orienteerumine 
Õpilane: 
1) oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi; 
2) teab põhileppemärke (10-15); 
3) orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning 
silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud 
piirkonnas; 
4) arvestab liikumistempot valides erinevaid 
pinnasetüüpe, reljeefivorme ja takistusi; 
5) oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga 
ja kaardita. 

Maastikuobjektid, leppemärgid, kaardi 
mõõtkava, reljeefivormid (lõikejoonte 
vahe), kauguste 
määramine. 
Kaardi ja maastiku võrdlemine. 
Asukoha määramine. 

7. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh eesti ja teiste 
rahvaste tantse; 
2) kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 
 

Eesti rahva- ja seltskonnatantsud 
paaris ning paarilise vahetusega. 
Eakohased tantsuvõtted ja -sammud; 
4-8-taktilised liikumis- ja 
tantsukombinatsioonid; ruumitaju 
ülesanded, põimumine liikudes, 
pöörded ja pöörlemine. 

8. Ujumine 
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 
 
 

Õpilane: 
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, 
vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili 
asendis  kokku  kuni  100  meetrit  edasi  
liikuda; 
2) hindab adekvaatselt oma võimeid 
vees ja rakendab eakohaseid 
veeohutusalaseid oskusi. 

 
2.3.4. Õppesisu ja õpitulemused 6. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust 
tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli tervislikus 
eluviisis ning oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust; 
2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust 
ning järgib neid kehalise kasvatuse tundides ja 
tunnivälises tegevuses; teab, kuidas vältida ohuolukordi 

Õpitud spordialade/liikumisviiside 
oskussõnavara. Õpitavate spordialade 
põhilised võistlusmäärused. 
Teadmised käitumisest 
ohuolukordades. Lihtsad 
esmaabivõtted. 
Käitumine spordivõistlusel ja 
tantsuüritustel. 
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liikudes, sportides ja liigeldes ning mida teha 
õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral; 
3) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid 
võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi; oskab 
sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel 
ülesandeid, kokku leppida mängureegleid jne; 
4) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele 
hinnangu võrreldes eelmistel aastatel saavutatuga; valib 
õpetaja juhtimisel harjutusi oma kehalise võimekuse 
arendamiseks ning sooritab neid; 
5) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, 
kasutab neid sündmuste kirjeldamisel ning oskab käituda 
spordivõistlustel ja tantsuüritustel; 
6) teab, mida tähendab aus mäng spordis; 
7) valdab teadmisi õpitud spordialadest/liikumisviisidest, 
nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, 
tuntud sportlasi ja võistkondi; teab tähtsamaid fakte 
antiikolümpiamängudest.  

kuidas sooritada kehaliste võimete 
teste ning treenida (õpetaja toel valitud 
harjutusi kasutades) oma kehalisi 
võimeid ja rühti. 
Teadmised 
spordialadest/liikumisviisidest, 
suurvõistlused ja/või üritused Eestis 
ning maailmas, tuntumad Eesti ja 
maailma sportlased jms. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 
takti) saatelugemise või muusika saatel; 
2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes; 
3) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T); 
4) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja 
rööbaspuudel; 
5) sooritab harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja 
kangil (P); 
6) sooritab õpitud toenghüppe (hark- või kägarhüpe). 
 

Iluvõimlemine (T).Hüpitsa hood, 
ringid, kaheksad, tiirutamised; 
erinevad hüpped; lihtsad visked ja 
püüded. 
Rakendus- ja riistvõimlemine.Kahe- 
ja kolmevõtteline ronimine; käte 
erinevad haarded ja hoided; upp-, tiri- 
ja kinnerripe; hooglemine rippes; ees- 
ja tagatoengust hooga mahahüpped; 
hooglemine rööbaspuudel toengus ja 
küünarvarstoengus; kangil jala 
ülehoog käärtoengusse ja tagasi ning 
tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega 
(P). 
Tasakaaluharjutused. Erinevad kõnni- 
ja hüplemisharjutused; pöörded ja 
mahahüpped. 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige 
teatevahetuse ringteatejooksus; 
2) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja 
üleastumistehnikas kõrgushüppe; 
3) sooritab hoojooksult palliviske; 
4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
5) jookseb järjest 9 minutit. 

Kiirjooks ja selle eelsoojendus. 
Madallähte tutvustamine. 
Ringteatejooksu teatevahetus. 
Kestvusjooks. Kaugushüpe täishoolt 
paku tabamisega. Kõrgushüpe 
(üleastumishüpe). Pallivise 
hoojooksult. 
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4. Liikumis- ja sportmängud 
Liikumismängud 
Õpilane: 
1) sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja 
teatevõistlusi palliga; 
2) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib 
kohtuniku otsuseid. 
Sportmängud  
Õpilane: 
1)  sooritab  põrgatused  takistuste  vahelt  ja  sammudelt  
viske korvile korvpallis; 
2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest 
pallingu võrkpallis; 
3) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis; 
4) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud 
reeglite järgi ja/või sooritab õpetaja poolt koostatud 
kontrollharjutuse. 

Liikumismängud, teatevõistlused, 
rahvastepall, jalgpall. 
Korvpall.Palli hoie söötes, püüdes ja 
peale visates. Palli põrgatamine, 
söötmine ja vise korvile. Sammudelt 
vise korvile. Kaitseasend. 
Korvpallireeglitega tutvumine. Mäng 
lihtsustatud reeglite järgi. 
Võrkpall.Ettevalmistavad harjutused 
võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea 
kohale, vastu seina ning paarides. Alt-
eest palling. Pioneeripall. Kolme 
viskega võrkpall. Minivõrkpall. 

5. Taliala  
Suusatamine  
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, 
vahelduvtõukelise kahesammulise sõiduviisiga ja 
paaristõukelise kahesammulise uisusamm-sõiduviisiga; 
2) sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis; 
3) sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde; 
4) sooritab teatevahetuse teatesuusatamises; 
5) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi. 
Uisutamine  
Õpilane: 
1) sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale; 
2) kasutab uisutades sahkpidurdust; 
3) uisutab järjest 6 minutit. 

Suusatamine  
Uisusammpööre, poolsahkpööre ja 
poolsahkpidurdus, uisusamm ilma 
keppideta, pooluisusamm laugel 
laskumisel, paaristõukeline 
kahesammuline uisusamm-sõiduviis.  
Teatesuusatamine. 
 
 
 
Uisutamine  
Start, sõit kurvis ja finišeerimine. 
Kestvusuisutamine. 
Mängud ja teatevõistlused uiskudel. 

6. Orienteerumine 
Õpilane: 
1) oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi; 
2) teab põhileppemärke (10-15); 
3) orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning 
silmapaistvate loodus- või tehisobjektide järgi etteantud 
piirkonnas; 
4) arvestab liikumistempot valides erinevaid 
pinnasetüüpe, reljeefivorme ja takistusi; 
5) oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga 
ja kaardita. 

Liikumine joonorientiiride järgi. 
Kompassi tutvustamine. 
Suunaharjutused kompassiga seistes ja 
liikudes. Õpperaja läbimine kaarti 
ja kompassi kasutades. 
Orienteerumismängud. 

7. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 

Eesti rahva- ja seltskonnatantsud 
paaris ning paarilise vahetusega. 
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1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh eesti ja teiste 
rahvaste tantse; 
2) kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 

Kujutluspiltidel baseeruv liikumine 
üksi, paaris ja grupis. Tantsuürituste 
külastamine ja arutelu. 

8. Ujumine 
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 
 

Õpilane: 
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, 
vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili 
asendis  kokku  kuni  200  meetrit  edasi  
liikuda; 
2) hindab adekvaatselt oma võimeid 
vees ja rakendab eakohaseid 
veeohutusalaseid oskusi. 

 
2.4. III kooliaste 
2.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks 
9. klassi lõpetaja:  
1) kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele ning selgitab regulaarse liikumisharrastuse 
vajalikkust, analüüsib enda igapäevast kehalist aktiivsust, sh liikumisharrastust ning annab sellele 
hinnangu;  
2) omandab põhikooli ainekavva kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika (vt alade õpitulemusi 
õppesisu alt), suudab õpitud spordialasid/liikumisviise iseseisvalt sooritada;  
3) järgib ohutus- ja hügieeninõudeid kehalise kasvatuse tundides, tunnivälistel spordiüritustel ning 
iseseisvalt liikudes, sportides ja liigeldes, oskab vältida ohuolukordi ning teab, mida teha 
liikudes/sportides juhtuda võivate õnnetuste korral;  
4) sooritab kontrollharjutusi ja kehaliste võimete testi harjutusi (sh lihtsamaid enesekontrolli teste) ning 
annab oma tulemustele hinnangu, teab, mis harjutused ja meetodid sobivad kehalise võimekuse 
parandamiseks, ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) järgib sportides/liikudes reegleid ja võistlusmäärusi, liigub/spordib keskkonda hoides, oma kaaslasi 
austades ja nendega koostööd tehes, selgitab ausa mängu põhimõtete realiseerimist spordis ja elus;  
6) kirjeldab oskussõnu kasutades erinevate spordialade võistlusi ja/või tantsuüritusi ning muljeid 
nendest, kirjeldab lemmikspordiala (või tantsustiili), loetleb sel alal toimuvaid võistlusi/üritusi ning ala 
tuntumaid esindajaid Eestis ja maailmas, teab olulisemaid fakte antiik- ja nüüdisolümpiamängudest ning 
Eesti sportlaste saavutustest olümpiamängudel, oskab nimetada Eesti üld- ja noorte tantsupidude 
tähtsamaid sündmusi, tunneb Eesti üld- ja noorte tantsupidude traditsiooni;  
7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb huvi koolis ja/või väljaspool toimuvate spordi- 
ja tantsuürituste vastu, võtab neist osa võistleja, osaleja, pealtvaataja, kohtuniku või korraldajate 
abilisena;  
8) harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt ja/või koos kaaslastega, soovib õppida (sh iseseisvalt) uusi 
kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning omandada iseseisvaks liikumisharrastuseks vajalikke teadmisi, 
hindab oma võimeid ja huvisid ning mõistab, kuidas huvi, võimed ja oskused võimaldavad kujundada 
püsiva harrastuse ning võivad tulla kasuks tulevikus ameti valikul;  
9) teab tervise ja kehakultuuri valdkonnaga seotud ameteid/elukutseid, selle töö eripära ning 
edasiõppimisvõimalusi. 
 
2.4.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
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1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse 
liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele; 
2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja 
ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi; teab, kuidas 
toimida sportides/liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul; oskab anda 
elementaarset esmaabi; 
3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, 
kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes; 
4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise 
vormisoleku taset, seab liikumisharrastusele eesmärgi, 
leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, 
õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid; 
5) osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab 
liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt), käib spordi- 
ja tantsuüritustel ning jälgib seal toimuvat; oskab 
tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 

Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta (eesmärkide 
seadmine, spordiala/tegevuse valik, 
spordivarustuse valik, harjutamise 
põhimõtted jm). 
Teadmised spordiüritustest ning neil 
osalemise võimalustest. Liikumine 
„Sport kõigile“. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga 
harjutuskombinatsiooni muusika saatel; 
2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 
3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja 
poomil (T) / kangil (P); 
4) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 
 

Jagunemine ja liitumine, lahknemine ja 
ühinemine, ristlemine. 
Harjutused vahendita ja vahenditega 
erinevate lihasrühmade treenimiseks. 
Üldarendavate võimlemisharjutuste 
kasutamine erinevate spordialade 
eelsoojendusharjutustena. 
Harjutused lülisamba vastupidavuse 
arendamiseks; jõuharjutused selja-, 
kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele 
lihastele; venitusharjutused õla- ja 
puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 
Kaks ratast kõrvale; kätelseis. 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas 
kõrgushüppe; 
2) sooritab hoojooksult palliviske (7. kl) ning paigalt ja 
hooga kuulitõuke; 
3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P). 
 

Sprindi eelsoojendusharjutused. 
Ringteatejooks. 
 Kestvusjooks.  
Kaugushüppe eelsoojendusharjutused. 
Kaugushüpe täishoolt paku 
tabamisega.  
Kõrgushüppe eelsoojendusharjutused. 
Kõrgushüpe (üleastumishüpe). Flopi 
tutvustamine. 
 Pallivise hoojooksult (7. kl). 

4. Sportmängud  
Õpilane: 
1) sooritab tundides õpitud sportmängude 

Korvpall.Palli põrgatamine, söötmine, 
püüdmine ja vise korvile liikumiselt.  
Võrkpall. 
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tehnikaelemente; 
2) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted 
korvpallis; 
3) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu 
võrkpallis; 4)mõistab erinevatel positsioonidel mängivate 
jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus 
5) mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi. 
 

 Sööduharjutused paarides ja 
kolmikutes. Sööduharjutuste 
kombinatsioonid.  
Jalgpall. Jalgpallitehnika elementide 
täiustamine erinevate harjutuste ja 
kombinatsioonidega. Jalgpalluri 
erinevate positsioonide (kaitsja, 
poolkaitsja ja ründaja) ning nende 
ülesannete mõistmine. Mäng. 

6. Orienteerumine 
Õpilane: 
1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja 
maastikku; 
3) oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning 
teevarianti maastikul; 
4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 

Üldsuuna ja täpse suuna (asimuudi) 
määramine. Orienteerumisharjutused 
kaardi ja kompassiga. 

 
 
2.4.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse 
liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele; 
2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja 
ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi; teab, kuidas 
toimida sportides/liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul; oskab anda 
elementaarset esmaabi; 
3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, 
kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes; 
4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise 
vormisoleku taset, seab liikumisharrastusele eesmärgi, 
leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, 
õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid; 
5) osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab 
liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt), käib spordi- 
ja tantsuüritustel ning jälgib seal toimuvat; oskab 
tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 

Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja 
töövõimele, regulaarse 
liikumisharrastuse kui tervist ja 
töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. 
Liikumissoovitused noorukitele ning 
täiskasvanutele. 
Ohutu liikumine ja liiklemine. Loodust 
säästev liikumine. Tegutsemine 
(spordi)traumade ja õnnetusjuhtumite 
korral. Esmaabivõtted. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga 
harjutuskombinatsiooni muusika saatel; 
2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 

Jagunemine ja liitumine, lahknemine ja 
ühinemine, ristlemine. 
Harjutused vahendita ja vahenditega 
erinevate lihasrühmade treenimiseks, 
harjutuste valimine ja 
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3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja 
poomil (T) / kangil (P); 
4) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 
 

harjutuskomplekside koostamine, 
üldarendavate võimlemisharjutuste 
kirjeldamine. Üldarendavate 
võimlemisharjutuste kasutamine 
erinevate spordialade 
eelsoojendusharjutustena. 
Harjutused lülisamba vastupidavuse 
arendamiseks; jõuharjutused selja-, 
kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele 
lihastele; venitusharjutused õla- ja 
puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 
Harjutused rõnga, palli ja lindiga; 
harjutuskombinatsioon vahendiga 
muusika saatel. 
Erinevad sammukombinatsioonid; 
sammuga ette pööre 1800; jala hooga 
taha pööre 1800; poolspagaadist tõus 
taga oleva jala sammuga ette; 
erinevaid mahahüppeid. 
Hark- ja/või kägarhüpe. 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas 
kõrgushüppe; 
2) sooritab hoojooksult palliviske (7. kl) ning paigalt ja 
hooga kuulitõuke; 
3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P). 
 

Sprindi eelsoojendusharjutused. 
 Ringteatejooks.  
Kestvusjooks. 
 Kaugushüppe 
eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe 
täishoolt paku tabamisega.  
Kõrgushüppe eelsoojendusharjutused. 
Kõrgushüpe (üleastumishüpe). Flopi 
tutvustamine. 

4. Sportmängud  
Õpilane: 
1) sooritab tundides õpitud sportmängude 
tehnikaelemente; 
2) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted 
korvpallis; 
3) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu 
võrkpallis; 4)mõistab erinevatel positsioonidel mängivate 
jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus 
5) mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi. 
 

Korvpall. 
 Läbimurded paigalt ja liikumiselt. 
Petted. 
Võrkpall.Sööduharjutused paarides ja 
kolmikutes. Sööduharjutuste 
kombinatsioonid.  
Jalgpall. Jalgpallitehnika elementide 
täiustamine erinevate harjutuste ja 
kombinatsioonidega. Jalgpalluri 
erinevate positsioonide (kaitsja, 
poolkaitsja ja ründaja) ning nende 
ülesannete mõistmine. Mäng. 
Omandatud korvpallimängu oskuste 
edasiarendamine. 

5. Suusatamine 
Õpilane: 

Suusatamine 
Laskumine madalasendis. 
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1) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise 
sõiduviisiga; 
2) suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga 
tempovarianti; 
3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi.  
Uisutamine  
Õpilane: 
4) Uisutab tagurpidi ning tagurpidi. ülejalasõitu 
5) Suudab uisutada järjest 9 minutit. 
6) Mängib ringette 'i ja/või jäähokit 
 

Libisamm-tõusuviis. Sahk-, uisusamm-
, paralleel- ja käärpööre. Tõusu- ja 
laskumisviiside ning pidurduste 
kasutamine maastikul. 
Paaristõukeline ühe- ja 
kahesammuline sõiduviis. Üleminek 
paaristõukeliselt sõiduviisilt 
vahelduvtõukelisele ja vastupidi.  
Kepitõuketa uisusamm-sõiduviisi 
tempovariant. 
Uisutamine 
 Paralleelpidurdus.  
Tagurpidisõit. Tagurpidi ülejalasõit.  
Ringette ja/või jäähoki. 

6. Orienteerumine 
Õpilane: 
1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja 
maastikku; 
3) oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning 
teevarianti maastikul; 
4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 

Orienteerumisraja iseseisev läbimine. 
Läbitud tee ja kontrollpunktide mälu 
järgi kirjeldamine.   

7. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning 
kombinatsioone autoritantsudest; 
2) arutleb erinevate tantsustiilide üle; 
3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone. 

Tantsud õpetaja valikul vastavalt 
neidude ja noormeeste arvule klassis. 
Omandatakse mõisted, oskussõnad, 
põhisammud ja kombinatsioonid.  
Erinevate liikumiste ja stiilide loov 
kasutamine.  

 
2.4.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis 

Õpitulemused  Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel  
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 
Õpilane: 
1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse 
liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele; 
2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja 
ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi; teab, kuidas 
toimida sportides/liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul; oskab anda 
elementaarset esmaabi; 
3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, 
kaaslasi austades ja abistades ning keskkonda säästes; 
4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise 
vormisoleku taset, seab liikumisharrastusele eesmärgi, 
leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, 

Õpitud spordialade ja liikumisviiside 
oskussõnad ning harjutuste ja 
tegevuste kirjeldamine; õpitud 
spordialade võistlusmäärused. Aus 
mäng - ausus ja õiglus spordis ning 
elus. 
Kehalise töövõime arendamine: 
erinevate kehaliste võimete 
arendamiseks sobivad harjutused, 
harjutamise metoodika. Kehalise 
võimekuse testid ja 
enesekontrollivõtted, testitulemuste 
analüüs. 
Teadmised õpitud 
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õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid; 
5) osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab 
liikumist/sportimist iseseisvalt (tunniväliselt), käib spordi- 
ja tantsuüritustel ning jälgib seal toimuvat; oskab 
tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 

spordialade/tantsustiilide tekkest, 
peetavatest 
(suur)võistlustest/üritustest ning 
tuntumatest sportlastest/tantsijatest 
Eestis ja maailmas. Teadmised 
olümpiamängudest (sh 
antiikolümpiamängudest) ja 
tuntumatest olümpiavõitjatest. 

2. Võimlemine 
Õpilane: 
1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga 
harjutuskombinatsiooni muusika saatel; 
2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas; 
3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja 
poomil (T) / kangil (P); 
4) sooritab õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe). 
 

Jagunemine ja liitumine, lahknemine ja 
ühinemine, ristlemine. 
Üldarendavate võimlemisharjutuste 
kasutamine erinevate spordialade 
eelsoojendusharjutustena. 
Harjutused lülisamba vastupidavuse 
arendamiseks; jõuharjutused selja-, 
kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele 
lihastele; venitusharjutused õla- ja 
puusaliigese liikuvuse arendamiseks. 
Tireltõus rööbaspuudel ühe jala hoo ja 
teise tõukega (T); küünarvarstoengust 
hoogtõus taha ja harkistest tirel ette 
(P); kangil tireltõus jõuga; käärhöör 
(P). 

3. Kergejõustik 
Õpilane: 
1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas 
kõrgushüppe; 
2) sooritab hoojooksult palliviske (7. kl) ning paigalt ja 
hooga kuulitõuke; 
3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 
4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P). 

Sprindi eelsoojendusharjutused. 
Ringteatejooks. 
 Kestvusjooks.  
Kuulitõuke soojendusharjutused. 
Kuulitõuge. 

4. Sportmängud  
Õpilane: 
1) sooritab tundides õpitud sportmängude 
tehnikaelemente; 
2) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted 
korvpallis; 
3) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu 
võrkpallis; 4)mõistab erinevatel positsioonidel mängivate 
jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus 
5) mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi. 
 

Korvpall. 
Palli põrgatamine, söötmine, 
püüdmine ja vise korvile liikumiselt. 
Läbimurded paigalt ja liikumiselt. 
Petted. Algteadmised kaitsemängust. 
Korvpalli võistlusmäärused. Mäng 
reeglite järgi. Mäng 3 : 3 ja 5 : 5.  
Võrkpall. 
 Sööduharjutused paarides ja 
kolmikutes. Sööduharjutuste 
kombinatsioonid. Ülalt palling ja 
pallingu vastuvõtt. Ründelöök 
hüppeta ja hüppega (P) ning 
kaitsemäng. Mängijate asetus platsil ja 
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liikumine pallingu sooritamiseks. 
Mäng reeglite järgi.  
Jalgpall. Jalgpallitehnika elementide 
täiustamine erinevate harjutuste ja 
kombinatsioonidega. Jalgpalluri 
erinevate positsioonide (kaitsja, 
poolkaitsja ja ründaja) ning nende 
ülesannete mõistmine. Mäng. 
Omandatud korvpalli- ja 
võrkpallimängu oskuste 
edasiarendamine. 

5. Suusatamine 
Õpilane: 
1) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise 
sõiduviisiga; 
2) suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga 
tempovarianti; 
3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi.  
Uisutamine  
Õpilane: 
4) Uisutab tagurpidi ning tagurpidi. ülejalasõitu 
5) Suudab uisutada järjest 9 minutit. 
6) Mängib ringette 'i ja/või jäähokit 

Suusatamine 
Õpitud sõiduviiside tehnikate 
täiustamine ja kinnistamine.  
Uisutamine 
 Tagurpidisõit. Tagurpidi ülejalasõit.  
Ringette ja/või jäähoki. 
Kestvusuisutamine. 

6. Orienteerumine 
Õpilane: 
1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt; 
2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja 
maastikku; 
3) oskab valida õiget liikumistempot ja -viisi ning 
teevarianti maastikul; 
4) oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 
 

Orienteerumisharjutused kaardi ja 
kompassiga. Kaardi peenlugemine - 
väikeste objektide lugemine ja 
meeldejätmine. Sobivaima teevariandi 
valik. Orienteerumine maastikul 
kaardi ja kompassiga. Suund- ja 
valikorienteerumine. Sobiva koormuse 
ja liikumistempo valimine 
pinnasetüübi, reljeefivormi ja 
takistuste jä. 

7. Tantsuline liikumine 
Õpilane: 
1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning 
kombinatsioone autoritantsudest; 
2) arutleb erinevate tantsustiilide üle; 
3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone. 

Soorollid tantsus. Traditsioonilisus ja 
nüüdisaegsus. Popkultuur. Tants kui 
sport. Tants kui kunst ja kultuur, tants 
kui meelelahutus. 
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AINEVALDKOND «KEHALINE KASVATUS" GÜMNAASIUMIS 

 
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 
1.1. Kehakultuuripädevus  
Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kehakultuuripädevus, st 
väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; hinnata objektiivselt kehalise 
vormisoleku taset ja kasutada sobivaid vahendeid ning meetodeid kehaliste võimete arendamiseks; 
harrastada sobivat spordiala või liikumisviisi; väärtustada koostööd sportides/liikudes ning teadmisi 
Eesti ja maailma spordisündmustest.  
Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpetaja:  
1) väärtustab elu ning mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust inimese tervisele ja tunneb rõõmu 
liikumisest/sportimisest;  
2) valdab teadmisi, oskusi ja kogemust liikumise/tervisespordi iseseisvaks harrastamiseks sise- ja 
välistingimustes;  
3) liigub/spordib reeglistikku ning ohutus- ja hügieeninõudeid järgides; teab, kuidas käituda sportimisel 
tekkida võivates ohuolukordades;  
4) hindab objektiivselt oma kehaliste võimete taset ning kasutab sobivaid vahendeid ja meetodeid nende 
arendamiseks;  
5) liigub/spordib oma kaaslasi austades ja keskkonda säilitades;  
6) on koostöövalmis, suudab juhendada oma kaaslasi lihtsamate kehaliste harjutuste sooritamisel;  
7) on kursis Eestis ja maailmas toimuvate spordisündmuste ning tantsuüritustega;  
8) valdab teadmisi kehakultuuri arenguloost Eestis ja maailmas ning mõistab kehakultuuri osa tänapäeva 
ühiskonnas;  
9) on kursis kaitseväeteenistuseks vajaliku füüsilise ettevalmistuse korraga. 
 
1.2. Kehalise kasvatuse õppeaine maht  
Kehalist kasvatust õpetatakse viie kohustusliku ja ühe valikkursusena. Kohustuslikud kursused 
hõlmavad võimlemist, kergejõustikku, sportmänge (korv-, võrk- ja jalgpalli), millest koolil on kohustus 
õpetada kahte, tantsulist liikumist, orienteerumist ning talialasid (suusatamist ja uisutamist), millest 
koolil on kohustus õpetada ühte.  
Valikkursus on „Kehalised võimed ja liikumisoskused“. Kohustuslike ja valikkursuste läbimisega 
valmistatakse õpilasi ette ainevaldkonna pädevuste kujundamise kõrval ka kaitseväe füüsilise 
ettevalmistuse katse läbimiseks (eeskätt noormehed nende individuaalset arengut toetades, neiud nende 
soovi korral).  
 
2. KEHALINE KASVATUS 
2.1. Üldalused 
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Gümnaasiumi kehalise kasvatusega taotletakse, et õpilane:  
1) tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt vormis;  
2) mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise tugevdamiseks;  
3) arendab oma liikumisoskusi ning on valmis õppima uusi spordi- ja liikumisalasid;  
4) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas käituda õnnetusjuhtumite 
korral;  
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5) jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse treeninguga parandada;  
6) on vastutustundlik ja koostööaldis ning austab, abistab ja arvestab kaaslasi;  
7) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;  
8) teab ainevaldkonnaga seotud õppimisvõimalusi, elukutseid ja ameteid ning mõistab nende töö 
väärtust ühiskonnas.  
 
2.1.2. Gümnaasiumi õpitulemused  
Gümnaasiumi lõpuks õpilane:  
1) teab regulaarse kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele ning teeb regulaarselt kehalisi harjutusi;  
2) teab tervise ja kehalise aktiivsuse seost ning kehalise koormuse mõju organismis toimuvatele 
muutustele;  
3) leiab seoseid enda terviseseisundi ja kehalise aktiivsuse vahel;  
4) oskab kasutada ainekavva kuuluvate liikumisviiside ja spordialade tehnikat, suudab hinnata oma 
oskuste taset ning teab, kuidas neid täiustada ja uusi oskusi omandada;  
5) järgib liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid ning teab, kuidas toimida sagedamini tekkida 
võivate õnnetusjuhtumite ja traumade korral;  
6) suhtub hoolivalt keskkonnasse, harjutuspaikadesse ja inventarisse;  
7) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid, austab oma kaaslasi, teeb koostööd ning kehaliste 
harjutuste sooritamisel abistab, julgestab ja juhendab oma kaaslasi;  
8) analüüsib oma kehaliste võimete taset; leiab endale sobiva liikumisharrastuse ning tegutseb kehalise 
vormisoleku nimel;  
9) valdab teadmisi õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost, tähtsamatest võistlustest, tunneb rahvuslikku 
ja rahvusvahelist liikumiskultuuri ning teab tuntumaid sportlasi Eestis ja maailmas;  
10) on teadlik kaitseväes rakendatavast füüsilise ettevalmistuse hindamise korrast ja NATO testi sisust. 
 
2.2. Kohustuslikud kursused 
2.2.1. Kursuste õpitulemused ja õppesisu  
Teadmised liikumisest ja spordist  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi organismis; 2) 
oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala, kasutades seda ohutult 
oma kehalise vormisoleku ja töövõime parandamiseks;  
3) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid;  
4) oskab kavandada iseseisvat treeningut;  
5) valdab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ning tähtsamatest võistlustest Eestis ja 
maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;  
6) tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ning valdab ülevaadet 
kohtunikutegevusest.  
Õppesisu  
Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele ning kehalise koormuse mõjust organismile. 
Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu 
printsiibid, vahendid, meetodid ja vormid. Enesekontroll iseseisvalt treenides. Oma treenituse 
hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialade puhul. Traumade vältimine. 
Esmaabi levinuimate traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
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parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (spordiseadus, spordieetika 
koodeks jms). Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel. Lihtsa 
võistlusprotokolli täitmine.  
 
Võimlemine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) oskab kasutada erinevaid jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutusi erinevatele lihasrühmadele;  
2) koostab ja sooritab harjutuste kombinatsiooni ühel võimlemisalal.  
Õppesisu  
Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele. Erinevate võimlemisliikidega 
(põhivõimlemine, iluvõimlemine, aeroobika, sportvõimlemine, sh akrobaatika) tegelemine. 
Kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamine harjutustega, mis sobivad kehale. Kaasõpilaste 
julgestamine ja abistamine harjutuste sooritamisel.  
 
Kergejõustik  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) sooritab kooli valitud kergejõustikualad tehniliselt õigesti;  
2) läbib järjest joostes 1000 m (tüdrukud) või 3000 meetrit (poisid).  
Õppesisu  
Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine. Kiir- ja kestvusjooks. Kaugus- ja/või 
kõrgushüpe. Kuulitõuge. Odaviske ja kettaheite tehnika tutvustamine. Kergejõustikualade kasutamine 
kehaliste võimete (vastupidavuse, jõu, kiiruse) arendamiseks. Valmistumine kergejõustikuvõistluseks ja 
osalemine koolivõistlusel. Kohtunikutegevus kergejõustikus.  
 
Sportmängud  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) mängib kohandatud võistlusmääruste järgi kahte sportmängu;  
2) sooritab sportmängudes kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud 
tehnikaelementidest.  
Õppesisu  
Korvpall. Sööt ja lõige rünnakul. Katted. Meesmehekaitse ja maaalakaitse. Korvpallitehnika täiustamine 
erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu. Õpitud tehnikaelementide kasutamine 
mängus. Tänavakorvpalli tutvustamine. Kohtunikutegevus korvpallis. Korvpall kui liikumisharrastus.  
Võrkpall. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt. Ülalt sööt hüppelt ette ja taha. Sulustamine. 
Pettelöögid. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu. 
Rannavõrkpalli tutvustamine. Kohtunikutegevus võrkpallis. Võrkpall kui liikumisharrastus.  
Jalgpall. Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate külgede arendamine. Tehnika 
täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu, mängides 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6. 
Positsioonidele omase tehnika täiustamine. Rannajalgpalli tutvustamine. Kohtunikutegevus jalgpallis. 
Jalgpall kui liikumisharrastus.  
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Orienteerumine  
Õpitulemused  
Õpilane läbib kaardi ja kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja.  
Õppesisu  
Erineva raskusastmega orienteerumisradade ja maastike läbimine. Läbitud raja analüüs. 
Orienteerumisradade läbimine: suund-, valik-, rattaorienteerumine, märkesuusatamine, 
orienteerumismatkamine. Orienteerumine liikumisharrastusena.  
 
Talialad (uisutamine)  
Uisutamine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) suudab uisutada järjest 30 minutit;  
2) valdab erinevate sõiduviiside tehnikat.  
Õppesisu  
Uisutamistehnika täiustamine. Kestvusuisutamine. Kehaliste võimete arendamine uisutades. 
Uisutamisalased rahvaspordiüritused.  
 
Tantsuline liikumine  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) on tutvunud ja eristab Eesti pärimus- või autoritantse, standard- ja Ladina-Ameerika tantse ning teiste 
rahvaste seltskonnatantse;  
2) kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile;  
3) hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust.  
Õppesisu  
Eesti pärimus- ja autoritantsud, rahvatantsude liigid. Tantsupidude traditsioon Eesti kultuuripildis ning 
UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirjas. Tempode ja rütmide eristamine 
(polka, reinlender, labajalavalss, rahvalik valss, standard- ja LadinaAmeerika tantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud); mõisted, võtted ja sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 
Kehatunnetuse ning koordinatsiooni arendamine kontakttantsu, džässtantsu jt nüüdisaegsete 
tantsutehnikate ja -stiilide kaudu.  
 
2.3. Valikkursus „Kehalised võimed ja liikumisoskused“  
2.3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Valikkursuse õpetamisega taotletakse, et õpilane:  
1) mõistab kehalise vormisoleku tähtsust inimese tervisele ja töövõimele ning liikumisoskuste osa selle 
saavutamises;  
2) täiustab oma olemasolevaid liikumisoskusi, omandab uusi teadmisi ja oskusi tervist ning töövõimet 
parandava liikumise ohutuks harrastamiseks;  
3) analüüsib oma kehalise võimekuse taset ning liigub/spordib teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja 
töövõime parandamiseks;  
4) arendab koostööoskusi kaaslastega.  
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2.3.2. Kursuse lühikirjeldus  
Kursusel keskendub õpilane oma kehalise vormisoleku ja kehalise töövõime arendamisele ning 
motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja töövõime 
arengut ning loovad aluse elukestvale liikumisharrastusele.  
 
2.3.3. Õpitulemused ja õppesisu 
Kursuse lõpus õpilane:  
1) valdab ülevaadet tervise aluseks olevatest kehalistest võimetest (kehalise võimekuse liikidest) ning 
tunneb nende arendamise võimalusi;  
2)  analüüsib  oma  kehalise  töövõime  ja  motoorsete  oskuste  taset  ning  kavandab  treeningu  nende  
edendamiseks;  
3) parandab kehalise kasvatuse tundides omandatud motoorseid oskusi ning õpib süvendatult sooritama 
üht uut kehalist tegevust/liikumisviisi;  
4) kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/sportimise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud 
teadmisi; teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, traumade jms puhul;  
5) teeb koostööd kaaslastega; abistab, julgestab ja juhendab neid tunnis/treeningul;  
6) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;  
7) osaleb aktiivselt tundides; leiab enda kehalise töövõime parandamiseks sobiva liikumisviisi/spordiala 
ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatuse tunde.  
Õppesisu  
Teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks. Kehalised võimed, nende 
mõju tervisele; kehaline võimekus kui tervise alus. Kehaliste võimete arendamise ja kehaliste harjutuste 
õppimise printsiibid ning meetodid, treeningu ülesehitus. Kehalise treeningu kavandamine 
(treeningplaanide koostamine): eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik, tagasiside kogumine. 
Kehaliste võimete arendamine. Erinevate kehaliste võimete (aeroobse vastupidavuse, lihasjõu, 
painduvuse, kiiruse, osavuse/koordinatsiooni) arendamise võimalused (jõusaalitreening, aeroobika, 
streching jms) ja harjutamise metoodika. Motoorsete oskuste arendamine. Kehalise kasvatuse 
kohustuslikel kursustel õpitud spordialade ja liikumisviiside tehnika täiustamine; uute spordialadega 
tutvumine ja nende tehnika õppimine. Kooli valikul vähemalt kahe spordiala harrastamine. Liikumine ja 
tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded spordialade õppimisel ning kehaliste võimete arendamisel. 
Enesekontrollikatsed (vastupidavus-, jõu- ja painduvuskatsed) ning enesekontrollivahendite (pulsitester 
jm) kasutamine. Lihashooldus. Esmaabi.  
Osalemine spordiüritustel. 
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VALIKÕPPEAINE «INFORMAATIKA" PÕHIKOOLIS 

 
1. ÜLDALUSED 
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja analüüsides 
ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;  
2) teadvustab ning oskab vältida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) kasutamisel 
tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;  
3) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna;  
4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide avaldamiseks 
kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.  
 
1.2. Õppeaine kirjeldus  
Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite 
rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd 
tulevase ametikoha nõudmisi arvestades.  
Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on:  
1) elulähedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool, kodu, huvitegevus, 
meedia);  
2) aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilaste aktiivset osalemist nõudvaid ja nende loovust esile 
toovaid õppemeetodeid;  
3) uuenduslikkus: läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ vaimus eelistatakse uuenduslikke 
tehnoloogiaid ning lahendusi;  
4) ühisõpe: nii informaatikatundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös õppimise meetodid;  
5) teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot meelde jättes;  
6) vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba tarkvara;  
7) turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib ohutuid 
käitumisviise võrgukeskkonnas;  
8) lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete teemasid;  
9) sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei tohi olla üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja või platvormi 
kasutamisele; koolil on kohustus tutvustada ka alternatiive.  
 
1.3. Füüsiline õpikeskkond  
Informaatikaklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine:  
1) üldjuhul on igal õpilasel eraldi arvutitöökoht, erandjuhul on kaks õpilast ühe arvuti taga;  
2) dataprojektor;  
3) failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;  
4) lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus;  
5) juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem, 
rühmatöökeskkond);  
6) arvutitöökohtadel on reguleeritavad toolid, arvutilauad, sundventilatsioon, aknakatted;  
7) erineva operatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Mac OS või Linux);  
8) isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad);  
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9) kõrvaklapid ja mikrofonid;  
10) digitaalne foto- ja videokaamera.  
 
2. Valikkursuse ainekava  
2.1. Õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus II kooliastmel  
Õpitulemused  
Õpilane:  
1) vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste (nt kuulutusi, plakateid, referaate), järgides 
tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, 
kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti joondamine; laadid ja 
dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid);  
2) leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, tabel, 
diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral, pidades kinni intellektuaalomandi kaitse headest tavadest;  
3) viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali korrektselt, hoidudes 
plagiaadist;  
4) mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust ning 
leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset vaatenurka esindavaid allikaid;  
5) kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, töötab 
mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);  
6) salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, salvestab selle teise nime 
all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili suurust vaba ruumiga andmekandjal;  
7) koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitluse etteantud teemal;  
8) kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest kriteeriumidest: optimaalne 
info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, allikatele viitamine, kujunduse säästlikkus;  
9) koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid (tulp-, 
sektor- või joondiagrammi);  
10) vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt genereeritud sisukord, 
sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja 
lisad;  
11) salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, saadab selle e-posti teel 
manusena õpetajale, laeb veebikeskkonda ja prindib selle paberile;  
12) selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, liigese- ja rühivead, 
silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid ohte vältida, valides õige istumisasendi, 
jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes võimlemisharjutusi silmadele ja randmetele jne;  
13) kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva parooli 
ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus internetis;  
14) kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi;  
15) ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, väline kõvaketas).  
Õppesisu  
Arvuti töövahendina Sissejuhatus tekstitöötlusse. Teksti sisestamine, vormindamine ja kopeerimine. 
Plakati või kuulutuse koostamine ning kujundamine. Töövõtted: ohutu ja säästlik arvutikasutus. Failide 
haldamine: salvestamine, kopeerimine, kustutamine, pakkimine. Operatsioonisüsteemi graafiline 
kasutajaliides. Töö mitme aknaga. Infootsing internetis ja töö meediafailidega. Turvalisus, autorikaitse ja 
isikuandmete kaitse. E-kirja saatmine koos manusega. Fotode, videote ja helisalvestiste ülekandmine 
kaamerast, diktofonist ning telefonist arvutisse. Töö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli 
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koostamine. Diagrammi loomine sagedustabeli põhjal. Esitluse koostamine. Slaidi ülesehitus ja kujundus. 
Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile. Referaadi vormindamine. Päis ja jalus, laadide 
kasutamine pealkirjades. Sisukorra automaatne genereerimine. Lehekülgede nummerdamine.  
Õppetegevus  
Informaatikat õpitakse II kooliastmes valdavalt avastusõppe ja aktiivõppe vormis. Õpilastel 
võimaldatakse ise tehes õppida uusi töövõtteid. Loenguid tuleks vältida, kuid samaaegu tagada 
süsteemne käsitlus õpitavatest oskustest eelkõige hästi kavandatud ja tagasisidestatud õpiülesannete 
kaudu.  Et  tagada  õpitust  arusaamine,  tuleb  toetada  õpilaste  refleksiooni  õpitu  kohta  ja  suulisi  
ettekandeid. Õpilased peavad korrektset emakeelset terminoloogiat kasutades suutma selgitada oma 
töövõtteid ning otsuseid. Peale valdavalt individuaalsete ülesannete tuleks õpilastele võimaldada 
rühmatööd (sh veebipõhist keskkonda kasutades). Oluline on järgida metoodilise vaheldusrikkuse 
printsiipi, varieerides järjestikustes tundides individuaalset ja rühmatööd ning avastuslikku ja 
esitluslikku õpistrateegiat. Referaadi ja esitluse koostamise teemad võetakse üldjuhul teistest 
õppeainetest, aidates seeläbi kaasa õppeainete lõimumisele.  
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VALIKÕPPEAINE «LOOVTÖÖÕPETUS" PÕHIKOOLIS 

 
1. ÜLDALUSED 
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Valikõppeainega „Loovtööõpetus“ taotletakse, et õpilane:  
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse ning vastutada ülesande elluviimise eest;  
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid, projekte või üritusi;  
3) oskab planeerida loovtöö koostamist;  
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;  
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;  
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;  
7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat loovtööd;  
8) esitab, hindab ja põhjendab loovtöö tulemusi.  
 
1.2. Valikõppeaine kirjeldus  
Valikõppeaine annab algteadmised loovtöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, 
vormistamisest ning kaitsmisest. Valikõppeaine koosneb auditoorsetest loengutest ja e-õppevormidest, 
mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid. Lisaks kasutatakse individuaalõppevormi, mille 
vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas loovtöö.  
Tööd koostades tuleb järgida vormistamise nõudeid. Seega peab loovtöö teema olema aktuaalne ja töö 
sisu üheselt arusaadav. Valikõppeaine kursus lõpeb loovtöö tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega, 
mille käigus antakse järgmine ülevaade:  
1) teema valiku põhjendus;  
2) loovtöö sisu ja eesmärk;  
3) ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine;  
4) lühike sisuülevaade;  
5) töö kokkuvõte: milleni jõuti, kas eesmärk sai täidetud.  
Kursuse käigus koostatud loovtöö on põhikooli lõpueksami loovtöö aluseks.  
Valikõppeaine „Loovtööõpetus“ eeldus on õppeasutusesisene loovtööde juhend, kus on fikseeritud 
loovtöö struktuuri, viitamise ja vormistamise nõuded ning esile toodud juhendaja ja retsensendi roll ning 
hindamise põhimõtted. Valikõppeaine kursuse väljund on loovtöö esitamine erinevatele konkurssidele, 
sh õpilaste kooli õpilasuurimuse konverentsile.  
 
1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  
Valikõppeaine maht on 35 õppetundi. Valikõppeaine läbiviimise eelduseks on loovtööde juhendi 
koostamine õpilastele. Juhendis antakse ülevaade loovtöö olemusest ja struktuurist, fikseeritakse loovtöö 
vormistamise, viitamise ja hindamise täpsed nõuded ning juhendaja roll. Valikõppeainet õpetades 
korraldatakse õppeasutusesisese juhendi põhjal järgmisi õppetegevusi:  
1) auditoorsed loengud ja iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas (Moodle) teoreetiliste algteadmiste 
omandamiseks;  
2) individuaalne juhendamine;  
3) loovtöö teema valik ja piiritlemine;  
4) loovtöö eesmärgi ja sisu;  
5) loovtöö tähtajalise tegevuskava koostamine;  
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6) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning tutvumine erialase 
kirjandusega;  
7) infoallikate kriitiline analüüs;  
8) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine;  
9) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs;  
10) loovtöö vormistamine arvutil juhendi järgi;  
11) ettevalmistus lovtöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;  
12) avalik esinemine.  
 
2. Valikõppeaine kava  
2.1. Valikõppeaine õpitulemused ja õppesisu  
Õpitulemused  
Valikõppeaine lõpul õpilane:  
1) tunneb loovtöö koostamise metoodikat ning teeb loovtöö iseseisvalt;  
2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;  
3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda 
kriitiliselt;  
4) tunneb peamisi loovtööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, eksperiment, küsitlus, 
kogemuste üldistamine jt);  
5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);  
6) esitab ja kaitseb oma loovtööd nii suuliselt kui ka kirjalikult;  
7) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase loovtöö kohta.  
Õppesisu  
Loovtöö olemus. Loovtöö eesmärgid ja tunnused. Mõistete defineerimine. Loovtöös kasutatavad 
meetodid. Meetodite liigid ja valik. Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, 
arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud). Andmekogumismeetodid 
(vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). 
Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne). Analüüsimeetodid (võrdlemine, 
reastamine,  analüüs,  süntees,  üldistamine).  Loovtöö  etapid.  Koostöö  juhendajaga.  Teema  valik  ja  
piiritlemine. Töö allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise vältimine). Töö 
esialgse kava koostamine. Materjali (faktide) kogumine ja analüüs. Loovtöö kirjalik vormistamine. 
Loovtöö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte. 
Kasutatud materjalid. Lisad. Tabelid ja joonised. Kasutamisala. Vormistamisnõuded. Stiil ja keel. 
Loetavus ja mõistetavus. Terviklikkus ja sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. Ajavormid. 
Loetelud. Õigekeel. Viitamine ja vormistamine. Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine. Allikaloend 
(artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma isikuandmeteta 
jne). Kaitsmine. Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine. 
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VALIKÕPPEAINE «KARJÄÄRI PLANEERIMINE" GÜMNAASIUMIS 

 
1. ÜLDALUSED 
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Kursusega taotletakse, et õpilane:  
1) väärtustab õppimist elukestva protsessina;  
2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi;  
3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda;  
4) võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest;  
5) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu kujunemist 
ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist;  
6) on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid reguleerivatest 
õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning kohalikust 
majanduskeskkonnast, soorollide osatähtsuse teisenemisest muutuvas töömaailmas;  
7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel;  
8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri.  
 
1.2. Õppeaine kirjeldus  
Valikõppeaine „Karjääriõpetus“ raames käsitletakse teemasid, mis kujundavad õpilases valmisolekut 
optimaalseks rakenduseks tööjõuturul, iseseisva otsustamisvõime arendamiseks, erinevate elurollide 
täitmiseks ja elukestvaks õppeks. Karjääriõpetus võimaldab ühiskonna inimressurssi tööturul paremal 
viisil rakendada, viies inimeste oskused ja huvid kokku töö- ja õppimisvõimalustega. Karjääriõpetus 
aitab kaasa sellele, et uut põlvkonda ei piiraks stereotüüpsed soorollid, mis mingis kultuuris ja mingil 
perioodil on välja kujunenud kui üldised jagatud arusaamad feminiinsuse ja maskuliinsuse kohta. Naiste 
ja meeste sünnipärased erinevused ei tingi seda, et nad peaksid tegema ainult teatud kindlaid töid ja 
õppima teatud erialasid. Ei ole kohane käsitleda eraldi meeste ja naiste tööd, omandatavad teadmised 
ametitega seotud terviseriskidest võimaldavad nii meestel kui ka naistel valikuid tehes mõista, milliste 
riskifaktoritega tuleb kokku puutuda. Karjääriõpetuse valikkursuse kava gümnaasiumile on koostatud 
kooskõlas põhikooli III kooliastme karjääriõpetuse valikõppeaine ainekavaga. Mõlemas kooliastmes on 
karjääriõpetuse peateemad samad, käsitlemisel on vajalik tagada ea- ja asjakohasust arvestavalt 
järjepidevus ning süsteemsus. Suur osa enesetundmisega seotud teemadest võimaldab õpilasel jälgida 
oma  arengut  (nt  võrreldes,  kas  ja  kuidas  9.  klassis  kirjeldatud  huvid  on  11.  klassis  muutunud  vms).  
Karjääriõpetuse sisu erisus gümnaasiumis ja põhikooli III kooliastmes seisneb peamiselt teemade 
rõhuasetuses, käsitluse sügavuses või ulatuses. Korduvaid teemasid käsitledes kasutatakse erinevaid 
meetodeid, avatakse teemade erinevaid tahke, pakkudes üldisemat või detailsemat infot ja vähemal või 
suuremal määral iseseisvust eeldavaid ülesandeid jms. Karjääriõpetuse sisu mõjutab, millised on 
kooliastme lõpetajate järgmised võimalikud sammud. Haridustee kavandamisele lisaks valmistuvad 
gümnaasiumi lõpetajad põhjalikumalt töömaailma sisenemiseks. Kursuse käigus eeldatakse 
gümnaasiumiastme õpilastelt suuremat iseseisvust, valmisolekut ennast analüüsida ja selle tulemusi 
julgelt kaaslastele esitleda.  
Valikõppeaine kursus koosneb kolmest osast:  
1.Enesetundmise teema käsitlemine ja vastavate praktiliste harjutuste sooritamine aitab õpilasel 
kujundada enesemääratluspädevusi ning eneseanalüüsi tulemusel langetada edasise haridustee ja 
tööeluga seotud teadlikke otsuseid. Käsitletakse sotsiaalsete ja õpipädevuste seoseid tulevaste õpingute ja 
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tööeluga. Õpiharjumuste teadlik kujundamine sidustatuna karjääriplaanis püstitatud lühema- või 
pikemaajaliste eesmärkidega aitab ennetada õpilase haridustee katkemist.  
2.Karjääriinfo: õppimisvõimaluste, erinevate töövaldkondade ja tööturu suundumuste tundmine on 
vajalik, et õpilane oskaks teadlikult kavandada oma karjääri. Kujuneb valmisolek paindlikuks 
reageerimiseks tööturul toimuvatele kiiretele muutustele ja elukestvaks õppeks. Tööturuga praktilise 
tutvumise käigus saavad õpilased ülevaate erinevatest töövaldkondadest ja õpivad pöörama tähelepanu 
soolisele võrdõiguslikkusele karjäärivalikutes. Õpilast suunatakse uurima ja võimaluse korral katsetama 
erinevaid töid, vabatahtlikku tööd, otsima ja leidma seoseid õpingute ja töövaldkondade vahel. Õpilase 
ettevõtlikkuse kujunemisele aitavad kaasa praktilised õpitegevused. 3.Planeerimise ja otsustamise 
põhimõtete tundmine aitab õpilasel süstematiseerida informatsiooni iseendast, tööturu võimalustest ja 
seostada seda tulevikuplaanidega. Õpilane analüüsib erinevaid karjäärivalikuid mõjutavaid tegureid. 
Õpilasel kujunevad teadmised ja oskused eesmärkide püstitamiseks, karjäärialaste otsuste langetamiseks, 
võimalike probleemide äratundmiseks ja nende ennetamiseks ning töö ja eraelu ühildamise tähtsusest 
Valikõppeaine kursus „Karjääriõpetus“ keskendub õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemisele. 
Õpilane tunneb erialade, ametite ja elukutsete vahelisi seoseid. Ta oskab näha ja mõistab töömaailmas 
toimuvat ja on teadlik selle mõjust isikliku tööalase karjääri planeerimisele. Õpilane teadvustab oma 
vastutust ja on motiveeritud isiklikku karjääri teadlikult planeerima. Soolise võrdõiguslikkuse printsiibi 
käsitlemine karjääriplaneerimisel suurendab õpilaste teadlikkust, et valikuid saab teha enda soovide ja 
eelduste järgi ning valida saab ka neid elukutseid, mis traditsiooniliselt on olnud sooliselt eelistatud. 
Karjääriõppes õpetatakse sallivust ja valikuvabadust. Õpilased teavad, et palgaküsimuste lahendamisel 
lähtutakse töö sisust ja vastutusastmest, mitte soolistest eelistustest. Karjääriõpetus aitab õpilasel luua 
enda jaoks tervikpilt teistes õppeainetes, kursustel ja erinevates elusituatsioonides omandatud 
teadmistest, oskustest ja kogemustest, mis on aluseks karjääriotsuste langetamisel.  
 
1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  
Karjääriõpetuse kursus gümnaasiumile koosneb 35 ainetunnist. Kursust õpetades viiakse läbi järgmine 
õppetegevus:  
1) rollimängud ja teised aktiivõppe meetodid, multifunktsionaalsed meetodid;  
2) eneseanalüüsi ja töövaldkonna tundmise küsimustike ning mõttearenduslehtede täitmine;  
3) auditoorsed loengud või iseseisev töö veebikeskkonnas teoreetiliste teadmiste omandamiseks;  
4) diskussioonid, väitlused;  
5) töö karjääriinfo allikatega, info kriitiline analüüs;  
6) essee kirjutamine;  
7) uurimistöö koostamine (nt konkreetse töövaldkonna kohta);  
8) intervjuu läbiviimine (nt konkreetse ametiala esindajaga);  
9) kutsesobivustestide läbiviimine;  
10) õppevisiidid, ettevõtete külastused;  
11) iseseisev töö (nt erinevate tööaladega tutvumiseks);  
12) karjääriplaani koostamine;  
13) õpimapi koostamine;  
14) avalik esinemine.  
 
1.4. Füüsiline õpikeskkond  
Õpilastele on tagatud järgmised tingimused ja vahendite kasutamine:  
1) erinevad enese ja tööturu tundmaõppimise töölehed, küsimustikud, mõttearenduslehed;  
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2) õppevisiidid reaalsesse töökeskkonda;  
3) karjääriplaneerimisalase kirjanduse kättesaadavus kooli raamatukogus;  
4) arvutiklassi kasutamine (vastavalt vajadusele personaalseks või rühmatööks) ainetunnis veebist 
karjääriplaneerimisalase informatsiooni otsimiseks (rajaleidja.ee jt);  
5) karjäärispetsialisti personaalne tugi, erapooletu ja usalduslik nõu vastavalt õpilase vajadustele.  
 
2. Kursuse kava  
2.1. Kursuse õpitulemused ja õppesisu  
Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel  
Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  
1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja karjäärivalikute 
tegemisel;  
2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid;  
3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat;  
4) oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega.  
Õppesisu  
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. Isiksuseomadused: väärtused, 
vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, üldised 
ehk ülekantavad kompetentsid ja kutsespetsiifilised kompetentsid. Minapilt ja enesehinnang, identiteet, 
refleksioon.  
 
Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel  
Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  
1) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja nõuetest tööturul;  
2) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades;  
3) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks;  
4) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma haridustee 
planeerimisel.  
Õppesisu  
Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, ettevõtluse 
vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, 
konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon, võrdne kohtlemine tööjõuturul. Majandustegevusalad, amet 
ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, kutseeelistused. Haridustee: erialad, 
haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu vahelised seosed.  
 
Planeerimine ja otsustamine  
Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  
1) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi;  
2) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid;  
3) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo hankimisel ja 
analüüsil);  
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4) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani koostamiseks elukestva õppe 
kontekstis;  
5) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel.  
Õppesisu  
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, 
karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriteenused. 
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, 
omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine. 
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VALIKÕPPEAINE «3D-MODELLEERIMINE " GÜMNAASIUMIS 

 
1. ÜLDALUSED 
 
1.1. Gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:  
1) arendab loovust ning süsteemset ja ruumilist mõtlemist;  
2) oskab seada eesmärke ning plaanib oma tegevust etappide kaupa;  
3) vastutab ideede ja plaanide elluviimise eest ning rakendab meeskonnatöövõtteid;  
4) kasutab erinevaid teabeallikaid tehnoloogilist protsessi plaanides ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat 
infot;  
5) mõistab nüüdisaegse tehnoloogia tähtsust riigi majanduses.  
 
1.2. Valikkursuse lühikirjeldus  
Valikkursus põhineb kolmel oskusel:  
1) tehnilise joonestamise algtõdede omandamine;  
2) 3D-modelleerimistarkvara kasutamine toote loomiseks;  
3) arvuti teel juhitava CNC ehk arvprogrammjuhtimisega freespingi seadistamise algtõdede ning selle 
juhttarkvara kasutusoskuse omandamine.  
 
1.3. Lõiming teiste ainetega:  
1) valikkursuse edukaks läbimiseks on vaja matemaatilisi vilumusi ja oskusi, eeskätt ruumilist mõtlemist 
ning ettekujutust erinevatest arvulistest mõõtkavadest ja -ühikutest;  
2) esteetiliselt nauditavate ning samal ajal praktiliste toodete disainimine toetab kunstipädevuse ja 
uuendusliku mõtlemise kujunemist;  
3) CNC-freespingi kasutamine nõuab ettekujutust erinevate materjalide (puidu, alumiiniumi, plasti jms) 
ning nende töötlemiseks mõeldud tööriistade (eri tüüpi freesiterade) omadustest, mida käsitletakse töö- 
ja tehnoloogiaõpetuses.  
 
2. Kursuse kava  
2.1. Kursuse õpitulemused ja õppesisu  
 
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) mõistab tootedisaini olulisust igapäevaelus ning oskab näha seost teooria ja praktika vahel;  
2) on omandanud ülevaate põhilistest 3D-tarkvaraprogrammidest ning oskab ühte neist praktiliselt 
kasutada toote modelleerimiseks;  
3) mõistab CNC-freespingi näitel arvuti teel juhitavate tehnoloogiliste seadmete toimimise loogikat;  
4) suudab põhjendada enda tehtud sisulisi ja tehnoloogilisi valikuid, dokumenteerida tööd ning esitleda 
töö tulemust.  
 
Õppesisu  
Tootedisaini üldised alused  
Õpitulemused  
Teema läbimise järel saab õpilane aru tootedisaini tähtsusest meie igapäevaelus ning oskab näha seost 
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teooria ja praktika vahel.  
Õppesisu  
Disaini mõiste, meetod ja kriteeriumid. Lühiülevaade tarbekunsti ning disaini ajaloost. Tehnoloogia 
mõiste, meetod ja kriteeriumid. Arvuti teel juhitavad seadmed ning nende kasutamise valdkonnad.  
 
3D-modelleerimistarkvara kasutamine  
Õpitulemused  
Teema läbimise järel on õpilasel ülevaade põhilistest 3D-tarkvaraprogrammidest ning ta oskab ühte neist 
praktiliselt kasutada toote modelleerimiseks.  
Õppesisu  
Programmi käivitamine. Faili avamine ja salvestamine. Käsklusribade ülevaade. Tahkkeha, pöördkeha, 
kiri – eskiis ja keha moodustamine. Virtuaalne koost. Pindade sobivus ning vajalikud vahed.  
 
CNC-freespingi juhttarkvara kasutamine  
Õpitulemused  
Teema läbimise järel oskab õpilane praktiliselt kasutada pingi juhttarkvara.  
Õppesisu  
Loodavale failile nime andmine ja 3D-modelleerimisprogrammis loodud detaili toomine töölauale. 
Tooriku loomine. Joonestuskeskkonna kontroll ja omadused. Joonestamine. Materjali lisamine. Tooriku 
muutmine läbipaistvaks. Kinnituskeha loomine. Kinnituskeha (tooriku) mõõtmete korrigeerimine. 
Freesimise tehnoloogia määramine. Tööriista loomine või valimine programmi raamatukogust. 
Geomeetria seaded. Koordinaatide süsteemi paigaldamine. Geomeetria määramine. Detaili geomeetria 
määramine. Tooriku geomeetria määramine. Kinnituskeha (lõiketera liikumiseks keelatud ala) 
geomeetria määramine. Operatsioonide loomine. Musta töötluse loomine. Puhastöötluse loomine. 
Töötluste loomise jätkamine. Töödeldava ala määramine. Tööradade genereerimine. Postprotsessor. Teise 
poole töötlemine.  
 
CNC-freespingi seadistamine  
Õpitulemused  
Teema läbimise järel mõistab õpilane CNC-freespingi näitel arvuti teel juhitavate tehnoloogiliste 
seadmete toimimise loogikat ning oskab seadistada õppes kasutatavat pinki.  
Õppesisu  
Tooriku kinnitamine freespingi töölauale. Vaheplaadi koordinaatide süsteemi nullpunkti määramine. 
Tooriku koordinaatide süsteemi nullpunkti seadistamine vaheplaadi korral. Vaheplaadi ehitus ja tooriku 
märkimine. Programmi parandamine, kui koordinaatide süsteemi nullpunkt on paigutatud tooriku 
alumisele küljele. Lõikeriista (freesi) lisamine programmi raamatukokku ning lõikeriistade raamatukogu 
kasutamine. Ettenihkekiiruse muutmine, tolmuimeja automaatse lülituse lisamine ja tooriku vahetuse 
positsiooni lisamine. Tööriistade (freeside) lisamine programmi tööriistaloetellu.  
 
Tegevuse dokumenteerimine ja tagasiside  
Õpitulemused  
Teema läbimise järel suudab õpilane põhjendada oma sisulisi ja tehnoloogilisi valikuid, dokumenteerida 
tööd ning esitleda töö tulemust.  
Õppesisu  
Disaini ja tooteprotsessi dokumenteerimine (tekst, fotod, video). Esitluse koostamine disaini ja 
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tooteprotsessist õppija valitud web 2.0 keskkonnas (nt blogi, wiki). Esitluse ettekandmine.  
Õppetegevus  
Valikkursust õpetades tehakse järgmist:  
1) töö õpetaja juhendamisel ning iseseisev õppimine, et omandada 3D-modelleerimisprogrammi 
kasutamise oskus;  
2) toote disainimine 3D-modelleerimisprogrammiga;  
3) CNC-freespingi seadistamine ning materjali ja tööriista valik;  
4) esitluse koostamine toote disainimisest ja freesimisest ning selle ettekandmine kaasõpilastele;  
5) enda ja kaasõpilaste loodud toodete analüüs, teemakohane arutelu ning diskussioon;  
6) õppekäik tehnoloogiaettevõttesse ja/või tehnoloogiaharidust andvasse kõrgemasse või 
kutseõppeasutusse.  
 
3. Füüsiline õpikeskkond  
1. 3D-modelleerimistarkvara ning CNC-freespingi juhttarkvara olemasolu.  
2. Arvutid, mis võimaldavad kasutada 3D-modelleerimistarkvara.  
3. CNC-freespink koos selle juurde kuuluva kaitsekabiiniga.  
4. Kulumaterjalide olemasolu (eri tüüpi freesiterad, puit, plast). 
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VALIKÕPPEAINE «UURIMISTÖÖ ALUSED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. ÜLDALUSED 
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Valikõppeainega „Uurimistöö alused“ taotletakse, et õpilane:  
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande elluviimise 
eest;  
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid;  
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist;  
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;  
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;  
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest;  
7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;  
8) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi.  
 
1.2. Valikõppeaine kirjeldus  
Valikõppeaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, 
struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikõppeaine koosneb auditoorsetest loengutest ja e-
õppevormidest, mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid. Lisaks kasutatakse 
individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas 
uurimistöö, sh uurimistöö annotatsiooni emakeeles ja A-võõrkeeles, ning retsensiooni kaasõpilase 
uurimistöö kohta. Uurimistöö on eelkõige protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat 
probleemi süstematiseeritud ja asjakohaselt struktureeritud viisil.  
Tööd koostades tuleb järgida teaduslikkust tagavaid nõudeid. Seega peab uurimistöö teema olema 
aktuaalne ja töö sisu üheselt arusaadav. Järgida tuleb selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse 
põhimõtteid. Autor peab kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud 
väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. Teaduslikkuse järgimine eeldab kolme 
sisuliselt  eristuva  osa  olemasolu  töös:  1)  ülevaade  sellest,  mida  teised  on  teinud;  2)  ülevaade  oma  
uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest; 3) enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning 
järeldused. Uurimistöö on uurimisprotsessi konkreetne tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase 
oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab õpilase oma seisukohti. Valikõppeaine kursus lõpeb uurimistöö 
tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega, mille käigus antakse järgmine ülevaade:  
1) teema valiku põhjendus;  
2) uurimusküsimus / uurimistöö hüpotees ja eesmärk;  
3) meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine;  
4) lühike sisuülevaade;  
5) töö kokkuvõte: milleni jõuti, kas eesmärk sai täidetud.  
Valikõppeaine on tihedalt lõimitud emakeele, A-võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimistöö teemaga 
otseselt seotud ainekursustega. Kursuse käigus koostatud uurimistöö on gümnaasiumi koolieksami 
praktilise töö või ainealase uurimuse aluseks.  
Valikõppeaine „Uurimistöö alused“ eeldus on õppeasutusesisene uurimistööde juhend, kus on 
fikseeritud uurimistöö struktuuri, viitamise ja vormistamise nõuded ning esile toodud juhendaja ja 
retsensendi roll ning hindamise põhimõtted. Valikõppeaine kursuse väljund on uurimistöö esitamine 
erinevatele konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA Archimedes), 
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keskkonnauurimuste konkursile (Haridus- ja Teadusministeerium, GLOBE programm Eestis) ning 
õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti“ (Eesti Ajalooõpetajate Selts).  
 
1.3. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine  
Valikõppeaine kursuse maht on 35 tundi. Kursuse läbiviimise eelduseks on uurimistööde juhendi 
koostamine õpilastele. Juhendis antakse ülevaade uurimistöö olemusest ja struktuurist, fikseeritakse 
uurimistöö vormistamise, viitamise ja hindamise täpsed nõuded ning juhendaja ja retsensendi roll. 
Valikõppeainet õpetades korraldatakse gümnaasiumis õppeasutusesisese juhendi põhjal järgmisi 
õppetegevusi:  
1) auditoorsed loengud ja iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas (Moodle) teoreetiliste algteadmiste 
omandamiseks;  
2) individuaalne juhendamine;  
3) uurimistöö teema valik ja piiritlemine;  
4) uurimistöö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine, 
uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik;  
5) uurimistöö tähtajalise tegevuskava koostamine;  
6) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning tutvumine erialase 
kirjandusega;  
7) infoallikate kriitiline analüüs;  
8) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine;  
9) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs;  
10) uurimistöö vormistamine arvutil juhendi järgi;  
11) retsensiooni ja annotatsiooni (emakeeles ja A-võõrkeeles) koostamine;  
12) ettevalmistus uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;  
13) avalik esinemine.  
 
2. Kursuse kava  
2.1. Kursuse õpitulemused ja õppesisu  
Õpitulemused  
Kursuse lõpul õpilane:  
1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;  
2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;  
3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda 
kriitiliselt;  
4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, eksperiment, 
küsitlus, kogemuste üldistamine jt);  
5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);  
6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 
üldistamine jt);  
7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi;  
8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;  
9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.  
Õppesisu  
Uurimistöö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. Uurimistöö eesmärgid ja tunnused. Mõistete 
defineerimine. Uurimistöös kasutatavad meetodid. Meetodite liigid ja valik. Valmisandmestikud (ametlik 
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statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud 
dokumendikogud). Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, 
ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, 
korrelatsioon jne). Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine). 
Uurimistöö etapid. Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine. Töö allikatega (elektrooniline 
teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise vältimine). Töö esialgse kava koostamine. Hüpoteesi, 
uurimisküsimuse formuleerimine. Materjali (faktide) kogumine ja analüüs. Uurimistöö teaduslik 
tõlgendamine ja tulemuste üldistamine. Uurimistöö kirjalik vormistamine. Uurimistöö struktuur. 
Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte. Kasutatud materjalid. 
Lisad. Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles). Tabelid ja joonised. Kasutamisala. 
Vormistamisnõuded. Stiil ja keel. Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. Terviklikkus ja 
sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja numbrite kasutamine 
tekstis. Õigekeel. Viitamine ja vormistamine. Tsitaat ja refereering. Tekstisisene viitamine. Joonealune 
viitamine. Allikaloend (artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, 
dokumendid ilma isikuandmeteta jne). Kaitsmine. Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine. 
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VALIKÕPPEAINE «EESTI RIIGIKAITSE JA JULGEOLEKU PÕHIMÕTTED" GÜMNAASIUMIS 

 
1. Üldalused 
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta ning 
kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;  
2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;  
3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;  
4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle 
eriorganisatsioonides;  
5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset reguleerivaid 
õigusakte;  
6) teab kodanikukaitse põhimõtteid;  
7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;  
8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;  
9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja 
tegutseda;  
10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda 
säästvalt.  
 
1.2. Õppeaine kirjeldus  
Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma 
riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu 
omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses. 
Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada 
kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Õppes käsitletakse teatud teemasid 
süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida õppijate ülekoormatust. Riigikaitseõpetus on 
valikõppeaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (35 tundi) moodustab teoreetilise osa 
ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (välilaagris). Praktiliste harjutuste, sh välilaagri 
korraldamise eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa läbimine. Kool korraldab riigikaitseõpetuse oma 
võimaluste järgi kas teoreetilise ja praktilise osa lõimitult või eraldi kursustena. Teoreetiline ja praktiline 
õpe on ainekavas õppeteemade all lõimitult. Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti 
sõjaajaloost, sõdade tekkeloost, põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva ohtudest, 
kriisidest ja relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest. Teoreetilise kursusega 
omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse juhtimisest ning eesmärkidest, kaitseväe ja 
Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitseväeteenistusest. Käsitletakse rivikorra 
2 kujunemist ja kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse arengut, tähendust ajaloos ja vajalikkust tänapäeval 
ning tutvutakse erinevate relvatüüpidega. Käsitletakse kodanikukaitse temaatikat ja esmaabi osutamist 
ning õpitakse looduses ilma abivahenditeta toime tulema. Õpitakse topograafiat, sh maastikul 
orienteerumist kaardi ja kompassiga, kaitseväe tegevuse mõju keskkonnale ning selle leevendamise 
võimalusi. Praktiline kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades. 
Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad lasketehnika ja 
laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmisharjutustega. Riviõppes harjutatakse seisanguid, 
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pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid rännakuviise. Topograafia praktiliste 
harjutustega õpitakse kasutama topograafilist kaarti, mõõtkava ja leppemärke ning asimuudi määramist 
kompassiga. Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja kaardiga ning muude 
positsioneerimissüsteemidega. Praktiline esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist õnnetuspaigal 
ning elupäästvat ja jätkuvat esmaabi. Olenevalt kooli võimalustest on soovitatav korraldada kursustel 
osalejatele praktiline õpe ühe- või kaheetapilise välilaagrina. Esimesel juhul on tegemist ühe 3–4päevase 
laagriga õppeaasta lõpus ning teisel juhul kahe 1,5–2päevase laagriga talvel ja kevadel. Välilaagreid 
korraldades kaasatakse võimaluse korral kohaliku Kaitseliidu maleva ja/või kaitseväe väeosi ning 
koondatakse mitme kooli riigikaitsekursuste praktilise osa välilaagrid. Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse 
välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad praktilise kogemuse riigikaitse kursusel läbitud 
teoreetilistest teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel. Harjutamise kaudu omandatakse ettekujutus 
üksikvõitleja oskustest, mis võimaldab tegutseda kriisiolukordades. Tugevneb õpilaste enesekindlus 
riigikaitseülesandeid täites. Laagris jaotatakse õpilased jagude kaupa rühmadesse ning määratakse 
jaoülemad. Võimaluse korral kasutatakse varem väljastatud vormiriietust. Soovitatav on korraldada 
kahepäevane laager reedel ja laupäeval. Lõimingu võimalusi teiste õppeainetega Riigikaitseõpetus on 
multidistsiplinaarne õppeaine, millel on tihedaid kokkupuutepunkte mitme õppeainega: 1) ajalugu – 
sõjaajalugu, kriiside ja konfliktide tekkepõhjused ning tagajärjed, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, 
NATO ja ÜRO; 2) bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, massihävitusrelvad, kodanikukaitse, 
keskkonnakaitse; 3) eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja kirjalik 
eneseväljendusoskus; 4) füüsika – ballistika, massihävitusrelvad, kodanikukaitse; 5) geograafia – 
kaardiõpetus; 6) keemia – massihävitusrelvad, kodanikukaitse, ohutusnõuded; 7) kehaline kasvatus – 
üldfüüsiline tegevus ja vastupidavus; 8) matemaatika – mõõtkava arvutamine, kraadide arvutamine, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutamine; 9) võõrkeeled – terminoloogia; 10) 
ühiskonnaõpetus – kodanikukasvatus, riigikaitse korraldus, kaitseväe ja Kaitseliidu struktuur, NATO ja 
ÜRO, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika.  
 
1.3. Gümnaasiumi õpitulemused  
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.  
Gümnaasiumi lõpetaja:  
1) on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse korral valmis 
Eestit kaitsma;  
2) tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi ühiskonna 
arengule ja oma lähedastele;  
3) teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti ühiskonnale 
ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;  
4) leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse üldist 
korraldust reguleerivaid õigusakte;  
5) teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse ajateenistusest ning 
Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab kaitseväelase elukutset;  
6) tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda kriisiolukordades ja anda 
esmaabi;  
7) orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid ning 
norme;  
8) tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt.  
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2. Kursuste kavad  
2.1. Kursus „Eesti riigikaitse ja julgeoleku põhimõtted ”  
2.1.1. Õpitulemused ja õppesisu  
Eesti sõjaajalugu  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist mõju ühiskonna arengule ja 
inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas sõjapidamine ning sellesse suhtumine on ajaloo jooksul 
muutunud;  
2) oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ning nende põhjusi maailma ajaloo 
kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju ning seoseid ühiskondlike protsessidega;  
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid sõda, sõjaajalugu, sõjandus, sõjateadus, strateegia, taktika, 
palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser;  
4) teab, kes olid ajaloolised isikud Michael Andreas Barclay de Tolly, Johan Laidoner, Aleksander 
Tõnisson, Julius Kuperjanov ja Johan Pitka, ning iseloomustab nende tegevust.  
Õppesisu  
Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte. Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. Sõjaajaloo ja ajaloo vahekord. 
Olulisemad sõjateoreetilise mõtte esindajad (õpetaja valikul Sun Tzu(Sunzi), Thukydides, Karl von 
Clausewitz, Antoine Henri de Jomini jt). Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui ühiskonna „loomulik 
seisund”. Sõdade põhjused. Suhtumise muutumine sõjapidamisse. Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. 
Palgaväe teke. Alalised armeed. Ohvitserkond. Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek 
üldisele sõjaväekohustusele. Massiarmeed. Tehnika mõju sõjandusele. Sõda ja majandus. Sõjapidamise 5 
muutumine. Sõjavastane liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. sajandil. Eesti sõjaajalugu 
üldise sõjaajaloo kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. Eestlaste sõjaline 
organisatsioon muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa pärast. Sajaaastase sõja 
sündmused Eestis (1558–1661). Põhjasõda ja selle tagajärjed. Eesti ala liitmine Vene impeeriumi 
koosseisu. Vene impeeriumi sõjad ja Eesti. Sõjalised koormised. Sõjaväeteenistus Eesti alal. Michael 
Andreas Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd. 
Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918–1920. Kooliõpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti riigikaitse 
1920–1940. Teine maailmasõda ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees. Soomepoisid. 
Metsavendlus. Okupatsiooniarmee kohalolek. Nõukogude armee kohalolek, selle tagajärjed. Paldiski. 
Eestlased Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist. Eesti riigikaitse taastamine. Valikud 
Eesti riigikaitse taasloomisel. Eesti riigikaitsepoliitika kujunemine ning riigikaitsestruktuuride peamised 
suunad ja olulisemad sündmused.  
 
Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) toob näiteid kriiside ja konfliktide põhjuste ning tunnuste kohta, analüüsib mõningate konfliktidega 
seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks kasutatavaid meetodeid;  
2) eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetappe ja tunnuseid ning toob näiteid 
külma sõja aegse ja tänapäevase julgeolekukorralduse kohta;  
3) tunneb koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisi julgeolekuga tegelevaid organisatsioone 
(NATO, EL, ÜRO, OSCE);  
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kriis ja konflikt, sõda, julgeolekurisk, traditsiooniline ja 
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asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne kaitse ja julgeolek, koostööjulgeolek, lubatud ja keelatud 
relvad, terrorism, totaalkaitse.  
Õppesisu  
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud. Konflikti 
arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil. Maailmasõjad. Külm sõda. 
Kollektiivne julgeolek 20. sajandil – Rahvasteliit, ÜRO, OSCE. Tuumaajastu. Relvastuskontroll. 
Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. Koostööjulgeolek. NATO ning Euroopa 
Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek. Traditsioonilised ja asümmeetrilised ohud. 
Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik. Keskkonna-, majandus-, küber- ja sotsiaalne 
julgeolek. Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning lahendamine. Rahvusvahelised 
rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise põhjused ja tagajärjed. Relvakonfliktide ja sõdade 
tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena. Heidutus. Sõjategevuse ulatus. Kasutatav relvastus. 
Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse. Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline sõjaõigus. Eesti kaitsepoliitika.  
 
Eesti osalemine NATOs  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel;  
2) teab Eesti riigikaitse eesmärki, üldist korraldust ja juhtimist, toetudes riigikaitse alusdokumentidele; 3) 
teab ning selgitab Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste suhete ning Euroopa 
julgeoleku kontekstis;  
4) teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi;  
5) kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise põhimõtteid;  
6) näitab kaardil NATO laienemist ja liikmesriike; 
7) seletab ning kasutab kontekstis mõisteid NATO, kaitsevõime, julgeolekurisk, hädaolukord. Õppesisu  
Eesti riigikaitse eesmärk. Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja juhtimine 
alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse strateegiline kava, rahuaja 
riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus. Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide roll 
riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus riigikaitsega. 
Kodaniku osalemine riigikaitses. Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline surve, 
asümmeetrilised ohud: terrorism, keskkonnaja küberriskid. Majandusriskid. Erinevad hädaolukorrad ja 
valmisolek. Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline olukord, sõda. Inimeste põhiõiguste ja 
vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. NATO kujunemine. Kollektiivse kaitse põhimõte. Eesti 
osalemine NATOs. Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded.  
 
Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ning traditsioonid  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) oskab kasutada põhiseadust, rahuaja riigikaitse seadust, sõjaaja riigikaitse seadust, kaitseväe 
korralduse seadust ja Kaitseliidu seadust;  
2) tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitust;  
3) toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta;  
4) teab riigikaitses vabatahtlikuna osalemise võimalusi;  
5) tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnused ja eraldusmärgid;  
6) teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat;  
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7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid lahingpaar, jagu, rühm, kompanii, pataljon, brigaad, 
kaitseringkond, väeliik, staap, ülem, staabiülem, kaitseväe juhataja.  
Õppesisu  
Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus, lepinguline 
tegevteenistus, üldine reservteenistus jne. Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe 
juhtimine. Kaitseväe õppeasutused. Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, 
ülesanded ja juhtimine. Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu sõjaväeline ja 
kollegiaalne juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid. Kaitsejõudude traditsioonid. Traditsioonid Eesti 
kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise põhimõtted, sümboolika.  
 
Kaitseväeteenistus  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest kaitseväeteenistuse seaduse alusel;  
2) teab kaitseväeteenistuskohustuslase õigusi ja kohustusi, kutsealusena arvele võtmise korra üldaluseid, 
kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise, ajateenistusse kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise 
põhjusi ning korda, asendusteenistusse kutsumise korra üldaluseid;  
3) on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenija õigustest ja kohustustest ning kaitseväe 
distsipliinist;  
4) on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja üldteadmised teenistusest reservis;  
5) teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste eiramine, ning oskab hinnata tagajärgi;  
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kutsealune, ajateenija, reservväelane, kaitseväelane, 
kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõlblikkus, asendusteenistus.  
Õppesisu  
Kaitseväeteenistuse seadus. Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. Kutsealune, 
reservväelane, kaitseväelane, ajateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe distsipliin. Kutsealusena arvele 
võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside Amet. Ajateenistusse kutsumisega 
kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. Arstlikud komisjonid. 
Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register. Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed. 
Ajapikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või tervisehäire 
tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse omandamiseks, 
kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse lõppemine. Ajateenistusse 
kutsumisest vabastamine. Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse kutsumine 
ajateenistusse. Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega. 
Asendusteenistuslase teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine asendusteenistuses. 
Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus. Väljaõpe. Distsipliin. Sotsiaalsed 
garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine kodustega. Kaitseväelase elukutse. 
Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid), karjäärivõimalused. Teenistus reservis. Reservi ja erru 
arvamine. Reservväelase kohustused. Valmisoleku reserv ja valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. 
Tegevteenistus mobilisatsiooni korral. Osalemine Kaitseliidu tegevuses. Vaidluste lahendamine ja 
vastutus. Vaided. Väär- ja kuriteod.  
 
Riviõpe  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
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1) teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust;  
2) oskab rivivõtteid ning teab käsklusi;  
3) tegutseb organiseeritult jao ja rühma kooseisus;  
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi sügavus, kahe-, kolme- või 
neljaviiruline rivi.  
Õppesisu  
Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine lahinguväljal. Füüsiline 
vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja tseremooniad. Praktiline riviõpe. Rivi. Viirg. 
Kolonn.  Tiib.  Rinne.  Rivi  tagakülg.  Vahe.  Kaugus.  Rivi  laius.  Rivi  sügavus.  Kahe-,  kolme-  või  
neljaviiruline rivi. Rivi liigid. Ülema ja kaitseväelase kohustused enne rivistumist ning rivis. Rivikord 
väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus. Käemärgid. Üksiksõduri 
riviõpe. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja peatumine. Pöörded. Jagu koondrivis. 
Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine rivis. Rivi ette kutsumine. Rühma koosseis. 
Rühma kogunemise viisid.  
 
Relvaõpe  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) teab, mis relvi ja relvasüsteeme Eesti kaitseväes kasutatakse;  
2) tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub lasketiirus turvaliselt, teab ohutuid relva 
hooldamise põhimõtteid;  
3) nimetab käsitulirelva (AK 4 või Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd;  
4) teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid;  
5) võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat;  
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid automaatrelv, püstol, kaartulerelv, laskemoon, lask.  
Õppesisu  
Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes kasutatavamad 
relvad. AK 4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine. Ballistika. Ülevaade 
sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja tabamatu ala. Kuulide hajumine 
ning seda põhjustavad tegurid. Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel. 
Ohutusnõuded relva ja laskemoona käsitsemisel. Tiirulaskmine: laskmine õhkrelvast või matkemudelist, 
hingamise ja lasu päästmise tehnika, laskeasendid: pikali, põlvelt ja püsti. Relvatugi. Laskekäsklused 
lasketiirus. Käsklus „TULI SEIS!”.  
 
Topograafia ja orienteerumine  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) teab, mis topograafilisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse;  
2) määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkava ja teisendab seda maastikul sammupaaridesse; mõõdab 
pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul silma järgi erinevaid kaugusi; analüüsib 
topograafilise kaardi leppemärke ja iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab objektidevahelisi 
ruumilisi seoseid;  
3) määrab kaardil malliga direktsiooninurga ja looduses maastikul kompassi järgi asimuudi ning 
kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid;  
4) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja 
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keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb öist orienteerumist piiravaid 
tegureid;  
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid mõõtkava, kaardi leppemärgid, kaardi koordinaadid, 
direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, joon- ja pindobjektid maastikul. Õppesisu  
Topograafia sissejuhatus. Üldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide jaotus: 
punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef. Reljeefi erinevad vormid ning nende iseloomustus. 
Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide kartogrammid. 
Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM. Kompass, magnetiline asimuut ja 
direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. Magnetiline deklinatsioon. Direktsiooninurk. 
Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja selle kasutamine. Kompassi kasutamise piirangud. 
Magnetilise anomaalia alad. Kaardi orienteerimine, maastikul orienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. 
Kaardi orienteerimine kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi. Asimuudi määramine 
maastikul ja selle järgi liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine pimedas. Üldised juhised 
ning piirangud käsi-GPSi kasutamiseks maastikul.  
 
Esmaabi välitingimustes  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1)  hindab  olukorda  õnnetuse  korral,  teab  abi  kutsudes  ja  andes  õiget  tegutsemisjärjekorda  ning  oskab  
kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  
2) väldib ohtusid ning kaitseb ennast ja abivajajaid võimalike ohtude eest;  
3) teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada;  
4) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab anda 
esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule.  
Õppesisu  
Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, sh Rauteki 
haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe kontroll. Tegevuste 
järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. Elupäästev esmaabi. 112-abikutse. 
Jätkuv esmaabi. Kiirabi. Haigla. Elupäästev esmaabi. Elustamise ABC. Elupäästev esmaabi 
traumakannatanule. Suure välise verejooksu sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta. Hingamisteede 
vabastamine ja vabana hoidmine. Teadvuse tasemed, teadvusetuse põhjused. Teadvuseta kannatanu 
abistamine. Šoki mõiste, liigid ja esmaabi. Kliiniline ja bioloogiline surm. Esmaabi vigastuste ja 
haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid erinevate vigastuste ja 
haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Allergia. Termilised traumad: põletused, 
päikesepiste, kuumarabandus, kuumakurnatus, külmumine, alajahtumine (hüpotermia). Uppumine. 
Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos. Maohammustus. Putukate pisted. Võõrkeha 
hingamisteedes.  
 
Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) tunneb massihävitusrelvade põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi, nende kasutamist ajaloos 
ning keelustamist;  
2) tunneb kodanikukaitse põhialuseid ja eesmärke ning oskab tegutseda hädaolukorras;  
3) oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, radiatsioonioht ja 
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plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; oskab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;  
4) tunneb gaasimaski põhiosi, hooldust ja kasutamist;  
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid massihävitusrelv, tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv, 
toksiin, bakter, viirus, radiatsioon, lõhkeaine, plahvatus.  
Õppesisu  
Massihävitusrelv: tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv. Liigid ja toime ning kahjustavad mõjud. 
Relvade kasutamine ajaloos. Massihävitusrelva leviku piiramine. Kaitsevahendid. Kaitsevahendite areng. 
Kaitsevahendid erinevatele massihävitusrelva tüüpidele. Individuaalsed ja kollektiivsed kaitsevahendid. 
Kodanikukaitse. Ajalooline ülevaade ja põhimõtted. Tuleohutus. Tulekahju ärahoidmine, tekkimise 
põhjused ja tagajärjed. Esmased tulekustutusvahendid ning nende kasutamine. Põlemine ja plahvatus. 
Põlemissaadused. Käitumine tulekahju korral. Mürkaineoht. Levinumad mürgised ained ja nende mõju 
inimorganismile. Tegutsemine mürkaineohu olukorras. Radiatsioonioht. Radioaktiivsed ohuallikad, 
nende toime loodusele ja inimorganismile. Plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht. Plahvatusohtlikud 
esemed. Ohutusreeglid plahvatusohtlike esemete leidmise korral. Käitumine pommiähvarduse korral, 
evakueerumine.  
 
Keskkonnakaitse kaitseväes  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) teab ja kirjeldab riigikaitsetegevusega kaasnevat mõju keskkonnale;  
2) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju loodusele, sh hoides ära 
reostuse ja metsatulekahju;  
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid ettevaatuspõhimõte, väljaõppelaagri keskkond, tuleohutus, 
metsatulekahju, reostus, kahjustusala.  
Õppesisu  
Riigikaitsetegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Müra, mürakaitse, välisõhureostus, ohtlike jäätmete 
reostus, veereostus, metsatulekahju. Väljaõppelaagri keskkonnakaitseline ettevalmistamine, rajamine ja 
lõpetamine. Planeerimine: jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse 
korraldamine välitingimustes, jääkreostus. Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine metsatulekahju korral. 
Ohuolukord, metsatulekahju, kustutamise juhtimine.  
 
2.2. Kursus „Praktiline õpe välilaagris”  
2.2.2. Õpitulemused ja õppesisu  
Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus kavade alusel. Kõik praktilised 
harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk 
on tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga.  
Riviõpe  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritult jao ja rühma kooseisus;  
2) saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja liikumisel kolonnis.  
Õppesisu  
Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse üldised 
oskused meeskonnatööks rivis.  
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Isiklik ja rühmavarustus  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus tunneb ning oskab õpilane kasutada üksikvõitleja ja allüksuse üldvarustust ning teab selle 
otstarvet.  
Õppesisu  
Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühma varustust, selle otstarvet, praktilist kasutamist ning hooldamist.  
 
Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus oskab õpilane liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana 
maastikul.  
Õppesisu  
Õpitakse tundma ning harjutatakse erinevaid liikumisviise üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 
ümberpaiknemise korral, kasutatakse käemärke ning harjutatakse tegevusi nende järgi. Välilaagri 
rajamine ja eluolu välitingimustes.  
 
Keskkonnakaitse  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani;  
2) täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala rajades;  
3) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju loodusele, sh hoides 
ära reostuse ja metsatulekahju;  
4) tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutust korraldades.  
Õppesisu  
Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, telkide 
püstitamist, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamist.  
 
Toitlustamine ja hügieen välitingimustes  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus tunneb ning täidab õpilane välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid.  
Õppesisu  
Harjutatakse toitlustamise korraldamist välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h 
kuivtoidupakkide kasutamisega.  
 
Orienteerumine maastikul  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul;  
2) määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe kaardil UTMi 
koordinaate;  
3) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda etteantud marsruuti;  
4) tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid.  
Õppesisu  
Harjutatakse kaardi ja kompassi tundmist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha 
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määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas valguses.  
 
Varjumine ja varjatud liikumine maastikul  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus tunneb ja kasutab õpilane peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi erineval 
maastikul ja erinevas valguses.  
Õppesisu  
Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud liikumise võimalusi. Õpitakse tundma, miks on asjad 
erinevas keskkonnas ja valguses nähtavad.  
 
Esmaabi välitingimustes  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, elustamise põhimõtteid 
ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi;  
2) teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;  
3) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada;  
4) oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule.  
Õppesisu  
Harjutatakse üldisi esmaabivõtteid ja elustamist ning õpitakse tundma välioludes ellujäämise 
põhitõdesid.  
 
Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) tunneb ning järgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirju ja -nõudeid;  
2) võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat;  
3) käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi;  
4) sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all.  
Õppesisu  
Õpitakse tundma Eesti kaitseväes kasutusel olevaid käsitulirelvi. Harjutatakse automaadi käsitsemist 
ning erinevaid laskeasendeid. Õpitakse tundma ohutushoidu. Osaletakse praktilisel laskeharjutusel 
juhendaja kontrolli all.  
 
Kodanikukaitse  
Õpitulemused  
Kursuse lõpus õpilane:  
1) oskab hinnata ohte ning käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, radiatsioonioht ja 
plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht;  
2) kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid.  
Õppesisu  
Õpitakse tundma tegutsemist erinevate ohtude korral ja kasutama esmaseid kaitsevahendeid. 
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