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Üldosa
1. Õppekava lähtealus
Võrumaa Kutsehariduskeskuse üldhariduse õppekava koostamisel on lähtutud põhikooli ja
gümnaasiumi riiklikust õppekavast, kooli eripärast kutseõppeasutusena ning arvesse on võetud
koolipere vajadusi ja soove, vaimseid ja materiaalseid ressursse ning kooli missiooni.

2. Kooli väärtused ja eripära
VISIOON 2020 - Võrumaa Kutsehariduskeskus on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud,
atraktiivset, kaasavat ning paindlikku õpet võimaldav, arengut toetav parim hariduskeskus
Eestis
MISSIOON - Elukestvat õppimist toetav kool
Kooli põhiväärtused:
KOMPETENTSUS - psühholoogiline – oskame olla ja tegutseda koos teiste inimestega,
töötada konstruktiivselt ühes kollektiivis ja teha koostööd professionaalne - valdame erialast
oskusteavet ja toetame elukestvat õpet
PAINDLIKKUS - oskus arvestada nõuete ja oludega, kohanemisvõime
EMPAATIA - võime tajuda teiste emotsioone, tundmusi, tundeid ja vajadusi
ARENEMISVÕIMELISUS - pidev enesearendamine, innovatsioon ja jätkusuutlikkus
INNOVAATILISUS - uute mõtete, ideede ja käsituste ellurakendamise protsess

3. Õppe- ja kasvatustöö eesmärk
Võrumaa Kutsehariduskeskuse strateegilised eesmärgid:
VKHK- s on atraktiivsed, paindlikud, individuaalset arengut toetavad ja tööturu vajadustele
vastavad õppimisvõimalused
Tulemused:
•

VKHK pakub turvalist, kaasaegset ja atraktiivset õpikeskkonda ning võimaldab
koolitust arvestades õppijate isikuomadusi, võimeid, huvisid ja vajadusi, sealhulgas
erivajadusi.

•

Õpe on viidud vastavusse tööturu ja kutsestandardite nõuetega.

•

Õppekavaarenduses ja õppetöö korraldamisel on laiapõhjaline koostöö ettevõtetega.

•

Paindlikke õppimisvõimalusi aitavad luua ettevõttepraktika korraldamine ning lai
koostöö tööandjatega sh praktikajuhendajate koolitamine, töökohapõhise õppe
laiendamine, kutseõpe gümnaasiumites ja põhikoolides.

•

Toimub pidev õppekavaarendus ning on olemas väljatöötatud ja uuendatud
õppevahendid.

•

Õppekavade arendamisel toetatakse koostööd ettevõtetega tööandjate vajaduste
kaardistamiseks, innovaatiliste õpetamistehnoloogiate rakendamist, rahvusvahelistes
võrgustikes osalemist eesmärgiga õppekava uuendamiseks (konverentsid, raamatukogu
külastused, koostöö välispartneritega).

•

Uute tehnoloogiate juurutamiseks ning hariduse kättesaadavuse parendamiseks
toetatakse e-kursuste loomist, e-õppega seotud personali koolitusi.

•

Rakendus nõustamissüsteem, koolis on vastava kvalifikatsiooniga nõustajad.

•

Rakendatud on koolist väljalangevust ennetavaid tegevusi sh teavitamis- ja
karjäärinõustamis-alane tegevus.

•

Elukestva õppe kontseptsiooni rakendamiseks suurenenud täiskasvanute juurdepääs
täiendus- ja ümberõppele.

•

Motiveerimaks täiskasvanuid koolitusel osalema rakendatakse eelneva õpi- ja
töökogemuse arvestamise süsteemi (VÕTA).

VKHK töötajad on motiveeritud, asjatundlikud, koostööle orienteeritud ja uuendusmeelsed
spetsialistid
Tulemused:
•

VKHK on kindlustatud kvalifitseeritud kutseõpetajatega.

•

Kooli kutseõpetajad osalevad kutsestandardite loomises, kutseeksamite korraldamises,
õppekavaarenduses vastavalt väljatöötatud kutsestandarditele.

•

Kutseõpetajate täiendusõpet ja erialast stažeerimist rakendatakse VKHK ja tööandjate
koostöös.

•

VKHKs töötab missioonitundega personal.

•

Personali mobiilsuse tagamiseks soodustatakse enesetäiendamise võimaluste loomist
ettevõtetes ja teistes õppeasutustes.

VKHK tegevus põhineb süstemaatilisel koostööl ja on tõhus
Tulemused:
•

Suurenenud VKHK usaldusväärsus koostööpartnerite seas.

•

Kool on kliendikeskne, valitseb asjatundlik ja efektiivne töökorraldus.

•

Lisaks toimuvad arendustegevused, mis loovad uusi teadmisi või võimalusi VKHK töö
korralduses või arengus, näiteks läbi koostöövõrgustike loomise või muu innovaatilise
tegevuse (Kagu-Eesti ühine koolitusruum, puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskus TSENTER, õpilasfirmad jne).

•

VKHK lõpetajad aitavad leevendada kvalifitseeritud oskustööjõu puudust Eesti ja
KaguEesti tööjõuturul.

•

Kõik õppehooned on renoveeritud ja vastavad nõuetele. Õppetööd toetab raamatukogu,
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER ja õpilasküla.

4. Õppekorraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
4.1. Tunnijaotusplaan põhikoolis
Mittestatsionaarses õppes tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi õppeperioodi
iga nädala kohta. Kuni kümne õpilasega klassis tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 15
õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Õpilase nõusolekul võib koormust vähendada.
Õpilase koormus sätestatakse kooli tunniplaanis või vajaduse korral individuaalse õppekavaga
(PGS §22/5).
Kool võimaldab õppetööd koolikohustusliku ea ületanud isikutele, kes soovivad põhikooli
lõpetada, ka eksternina põhikooli riikliku õppekava järgi.
Tunnijaotuskava põhikoolis vaadatakse ümber igal õppeaastal ning korrigeeritakse vastavalt
õpilaste arvule. Küllaldase õpilaste arvu korral rakendatakse põhikooli tunniplaanis kuni 20
tundi ning 4 tunni osas planeeritakse õpiabi.
Koolis ei õpetata kehalist kasvatust ja tööõpetust. Olemasolevate ja prognoositud õpilaste arvu
järgi on õppekavas planeeritud 7. klassil 15 ja 8. ja 9. Klassis kuni 16 tundi (tabel 1).
Tabel 1 Tunnijaotus 8. ja 9. klassis
Õppeaine
Eesti keel
Kirjandus
A-võõrkeel
B-võõrkeel
Matemaatika
Loodusõpetus
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika

7.klass
2
1
1
1
4
1
1
1

8.klass
2
1
1
1
4

9.klass
2
1
1
1
4

0,5
0,5
1
1

0,5
0,5
1
1

Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Valikaine
Kokku

1
1
0,5
0,5
15

1
1
0,5
0,5
1
16

1
1
0,5
0,5
1
16

4.2. Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise
põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused
Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö,
mis lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Õpilased võivad läbivast teemast
lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või kollektiivselt.
III kooliastmes korraldab kool õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva
loovtöö. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Loovtöö temaatika on
valitud kooli poolt ja lähtub läbivast teemast „Kultuuriline identiteet“
Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd, praktilist tööd või muud taolist, mis lähtub
läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali kogumist,
analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist ning järelduste tegemist. Projekt eeldab projekti
kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö eeldab idee loomist, teose valmistamist
ning selle esitlemist näitusena. Praktiline töö eeldab eseme või objekti kavandamist ja
valmistamist, protsessi kirjeldamist ning esitlemist.
Loovtööna ei piisa ainuüksi loodu esitamisest, vaid sellele tuleb lisada kirjaliku tööna vajalikud
selgitused, mis võimaldavad mõista, et loovtöö on läbivatest teemadest lähtuv ning õppeaineid
lõimiv.
4.3. Tunnijaotusplaan gümnaasiumis
•

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik õpitulemused saavutada 72 kursuses.
Gümnaasiumis on 58 kohustuslikku kursust kitsa matemaatika korral ning 64
kohustuslikku kursust laia matemaatika korral. Ühe kursuse maht on 35 õppetundi.

•

Gümnaasiumi läbimise eeldatav õppeaeg on kolm aastat. Üksikuid õppeaineid õppiva
õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks. Üksikuid õppeaineid õppiv
õpilane on osakoormusega õppija.

•

Mittestatsionaarses õppes on õppetöö planeeritud kontakttundidena kahele päevale
nädalas,

•

ülejäänud õpe toimub iseseisva juhendatud õppena Moodle`i õpikeskkonnas.

•

E-õppijate õpe toimub e-õppe õpikeskkondades, kontakttunnid toimuvad kas kord kuus
reedeti ja laupäeviti, olenevalt õppeaasta plaanist. Infovahetus toimub e-õppes
õppeinfosüsteemis/Moodle`s.

•

Õpilane teeb oma valiku õppida kitsast või laia matemaatikat kooli sisseastumisel. Kooli
tunnijaotusplaan lähtub kitsast matemaatikast. Laia matemaatikat on võimalik õppida
individuaalse õppekava alusel. Kitsa matemaatika järgi õppinud õpilasel on soovi korral
võimalik üle minna laiale matemaatikale esimese kuue kursuse jooksul. Laia
matemaatika järgi õppinud õpilane saab üle minna kitsale matemaatikale esimese
kaheksa kursuse jooksul.

•

E-õpe on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil toimuv õppetegevus,
mis leiab aset nii klassiruumis kui ka väljaspool klassiruumi. E-õppe korraldamiseks
kasutatakse internetti, digitaalseid õppematerjale ja õppekeskkondi.

•

E-kursus on ainekursus, mis toimub osaliselt või täielikult e-õppe keskkonnas IKT toel,
kus on täpselt määratletud õpetaja juhendamise ja iseseisva töö maht.

•

E-õppes osalevate õppijate õppetöö toimub valdavalt Moodle`i õpikeskkonnas iseseisva
juhendatud õppimisena. Kontakttunnid toimuvad vastavalt õppetöögraafikule, kuid
mitte sagedamini kui kord kuus kahel päeval.
Tabel 2 Tunnijaotus gümnaasiumis

Õppeaine

10.klass

11.klass

12.klass

Eesti keel

2

2

2

Kirjandus

2

2

2

Inglise k. (A-võõrkeel) või

2

2

2

2

2

2

Vene k. (B-võõrkeel)

2

2

2

Matemaatika (kitsas)

3

3

4

Geograafia

1

1

1

Bioloogia

1

1

2

Keemia

2

1

-

Füüsika

2

2

1

Ajalugu

2

2

2

Inimeseõpetus

1

-

-

saksa k. (A-võõrkeel)

Ühiskonnaõpetus

-

-

2

Kunst

1

1

-

Muusika

1

1

1

Kohustuslikud kursused kokku

22

20

21

Kohustuslikud valikained
Loovkunst

1

Majandusõpetus

1

Arvutiõpetus

2

Praktiline uurimistöö

1

Valikkursused

0

2

2

Kokku

24

24

24

Valikkursused gümnaasiumis
Tabel 3 Valikkursused gümnaasiumis
Karjääriõpetus
Riigikaitse
Tehniline joonestamine, CAD/CAM
Ettevõtlusõpe
Keskkonnakaitse
Praktilise tööga seotud kutseõppe
moodul

1
1
1
1
1
2

Täiendavalt on võimalik valida mooduleid kutseõppest, mis avatakse järgmise õppeaasta
valikuks aprilli kuu jooksul.
Varasema õpi- ja töökogemuse (VÕTA) arvestamise tingimused ja kord on sätestatud Võrumaa
Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas.
4.4. Praktilise töö korraldus gümnaasiumis
Praktiline töö on õpilase või õpilaste poolt õppekava raames loodud teos, õpilasfirma,
tehnoloogiline lahendus, õppematerjal või projekt ja selle kirjalik kokkuvõte. Kirjalik
kokkuvõte avab praktilise töö tausta, lähtealused ja eesmärgid ning kirjeldab töö aktuaalsust,
lahendusi, tööprotsessi ja töö tulemust.
Uurimistöö/praktilise töö (edaspidi UPT) teema valivad G3 taseme õpilased kooskõlastatult
juhendajaga I õppetsükli jooksul. Juhendaja nõusolekul võib UPT teema valida ka G2 taseme
osalise õppekoormusega õpilane. Õpilane esitab kirjaliku avalduse, millel on UPT teema ning
teema valiku põhjendus ja juhendaja nõusolekut kinnitav allkiri, kooli õppealajuhatajale
hiljemalt esimese õppetsükli arvestuste nädala lõpuks. Valitud teemat üldjuhul samal aastal
muuta ei saa.

Kui õpilane asub kooli õppima pärast I õppetsükli lõppu, ei ole võimalik jooksval õppeaastal
UPT teemat valida ja tööd kaitsta. Gümnaasiumi lõpetamisel arvestatakse eelnevas koolis
kaitstud ja dokumentaalselt tõestatud uurimis- või praktilist tööd.
4.5. Lõimingu põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Lõiming aitab kujundada tervikuks õppetegevuse ja selle tulemused. Lõiming toetab õpilaste
üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse õppe- ja
kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetajate ainekavade ja kooli üldtööplaani tasandil.
Lõimingu kaudu seostatakse eraldiseisvaid õpetatavaid teadmisi ja oskusi ning aidatakse
õpilastel neid mõtestada ning seostada üheks tervikuks. Lõiming toetab õpilaste kujunemist
ennastjuhtivateks õppijateks. Koolis püüeldakse selles suunas, et õpilasel tekiks suutlikkus ühe
õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse üle kanda ning tekiks suutlikkus koolis õpitut
seostada ka argielu teadmiste ja oskustega.
Üld-, valdkonna- ja ainepädevuste kujundamisel võivad lõimingute aluseks olla:
•

erinevad õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak,
probleemõpe, õppekäik, ekskursioon, matk), mis aitavad õpilasel omandada erinevaid
töövõtted ja saada kogemusi;

•

õppeülesanded (referaat, uurimistöö, praktiline töö, loovtöö, essee), mis täidavad olulist
rolli sisemise lõimingu saavutamisel;

•

mingi probleem, meetod või vahend, millega kaks või enam õpikogemust seostatakse.

Lõimingut kajastub õpetaja töökavas õppetegevustena. Tegevusteks võivad olla projektide
kavandamine ja teostamine, probleemide lahendamine, uurimine, küsimuste esitamine ja neile
vastuste leidmine.
Lõimingu viisi valik sõltub sellest, kas lõimimisega soovitakse:
•

luua seoseid üksikute õpitulemuste vahel,

•

luua seoseid ainevaldkondade sees ja ainevaldkondade vahel;

•

saavutada kooliastme pädevusi, üldpädevusi või valdkonnapädevusi.

Õpetajal on kasutada järgmised lõiminguviisid:
•

ainetevahelised seosed;

•

ajaline kooskõlastatus ainekursuste tasemel;

•

ainete kombineerimine ja ühiskursuste loomine (valikained);

•

teemakeskne ehk multidistsiplinaarne lõiming;

•

interdistsiplinaarne valdkonnasisene lõiming;

•

interdistsiplinaarne valdkondade vaheline lõiming.

Lõimingud on võimalikud õpetajate koostöös ning kavandatakse põhiliselt ainenõukodades.
Lõimingut teostatakse lisaks eelpool loetletule e-õppe päevadel.

5. Hindamine
5.1. Hindamise korraldus
Hindamise aluseks on põhikooli riikliku õppekava 8. jagu „Hindamine ning klassi ja põhikooli
lõpetamine“ ning gümnaasiumi riikliku õppekava 5. jagu „ Hindamine ja gümnaasiumi
lõpetamine“.
Õpilaste õppetegevuse tulemuste tagasisidestamiseks kasutatakse koolis nii kujundavat kui
kokkuvõtvat hindamist. Toetudes väljundipõhise õppekava ideoloogiale, pööratakse suurt
tähelepanu kujundavale hindamisele.
Hindamise eesmärk on:
•

toetada õpilase arengut;

•

anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;

•

innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

•

suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee
valikul;

•

suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

•

anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.
Hindamisest teavitamine on sätestatud kooli kodukorras.

5.2. Kujundav hindamine
Õppe kestel saab iga õpilane pidevalt sõnalist tagasisidet oma teadmiste ja oskuste, käitumise,
hoiakute ning väärtushinnangute kujunemise kohta. Tagasiside kirjeldab õpilase tugevaid külgi
ja vajakajäämisi, innustab ja suunab õpilast edasisel õppimisel ning kavandab edasise õppimise
eesmärgid ja teed. Õpilane kaasatakse enese ja tema kaaslaste hindamisse, et arendada oskust
eesmärke seada ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida.
Kujundava hindamise eesmärgiks on võimaldada igale õpilasele võimetekohaseid õpitulemusi
(kokkuvõtvaid hindeid) ja tõsta õpimotivatsiooni.

5.3. Teadmiste ja oskuste hindamine
Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata kokkuvõtva hindega viie palli süsteemis nii õppe
käigus kui ka õppeteema või kursuse lõppedes.
•

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;

•

hindega „4“ ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe
aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;

•

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;

•

hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi;

•

hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika
õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng
puudub või kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine.

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%.
5.4. Kokkuvõttev hindamine
Põhikoolis:
Kokkuvõttev hindamine põhikoolis on hinnete koondamine arvestuslikeks hinneteks ning
arvestuslike hinnete koondamine aastahinneteks. Hinded esitatakse viie palli süsteemis.
Positiivse kokkuvõtva hinde saamiseks peavad kõik õppeperioodi vältel toimuvad
vahearvestuslikud tööd olema hinnatud vähemalt rahuldavalt (hindele „3“). Kui kujundava
hindamisena kasutatakse punktisüsteemi, teisendatakse arvestuslik hinne viie palli süsteemi.
Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool
vastavalt „Põhikooli riiklikule õppekavale“ § 15 lõikele 9 arvestab kooli õppekava välist
õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.

Kui õppeperioodi keskel on õppeaine poolaastahinne või -hinnang jäänud andmata ja õpilane
ei ole kasutanud võimalust järele vastata, hinnatakse aastahinde või -hinnangu väljapanekul
vastaval perioodil omandatud teadmised ja oskused vastavaks hindele „nõrk” või antakse
tulemustele samaväärne sõnaline hinnang.
Gümnaasiumis:
Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt kursusehinnetega viie palli süsteemis
ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viie palli süsteemis.
Kursusehinde aluseks võivad olla vahearvestused, suulised vastused, õpimapp, loomingulised
tööd (esseed, esitlused), rühmatööd, kodused tööd, mis peavad olema hinnatud vähemalt
rahuldavalt. Kui kursuse vältel kasutatakse kujundava hindamisena punktisüsteemi,
teisendatakse punktid kursuse lõpus viie palli süsteemi. Kursuse hinde saamiseks võib õpilane
sooritada ka kogu materjali hõlmava arvestusliku töö.
Kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka teadmiste ja oskuste tõendamist varasemate õpi- ja
töökogemuste arvestamise kaudu.
5.5. Gümnaasiumi riiklik õppekava (eriolukord seoses COVID-19)
§ 222. Erisused hindamisel, gümnaasiumi koolieksami, õpilasuurimuse või praktilise töö
sooritamisel ja gümnaasiumi lõpetamisel 2020/2021.õppeaastal
(1) 2020/2021. õppeaastal võib hindamisel kasutada kirjeldavat sõnalist hinnangut, millel
puudub numbriline ekvivalent ning mida ei pea teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse.
(2) Kursusehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui COVID-19 leviku
takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu
on 2020/2021. õppeaastal kasutatud kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid ja sellest tulenevalt ei ole
võimalik kursusehinnet välja panna numbrilise hindena, võib kursusehindena kooli õppekavas
sätestatud tingimustel ja korras kasutada „arvestatud/mittearvestatud”.
(3) Kooliastmehinded väljendatakse üldjuhul numbriliste hinnetena. Kui COVID-19 leviku
takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu
on

kõik

kooliastmehinde

aluseks

olevad

kursusehinded

väljendatud

hinnanguna

„arvestatud/mittearvestatud”, võib kooliastmehindena kooli õppekavas sätestatud tingimustel
ja korras kasutada „arvestatud/mittearvestatud”.
(4) Koolieksami hindamisel võib kasutada hinnangut „arvestatud/mittearvestatud”.

(5) 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama koolieksamit ja õpilasuurimust või praktilist
tööd, kui see ei ole õppenõukogu otsusel COVID-19 leviku takistamiseks rakendatud
meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või on oluliselt
raskendatud.
(6) 2020/2021. õppeaastal ei kohaldata gümnaasiumi lõpetamisele § 18 lõigetes 3 ja 4
sätestatut ning kool annab gümnaasiumi lõputunnistuse õpilasele, kelle kooliastmehinded on
vähemalt „rahuldavad” või lõikes 3 nimetatud juhul „arvestatud”.

5.6. Järelvastamine
Õpilane, kes ei ole sooritanud hinnatavaid õpiülesandeid ja vahearvestusi vähemalt rahuldavale
hindele, saab võimaluse järelevastamiseks. Järelevastamine ja järeltööde sooritamine toimub
õpilase ja õpetaja vahelisel kokkuleppel. Õpetaja ei saa sättida ajalisi piirangid õpilase soovile
järele vastata. Järelevastamine asendab eelneva hinde tingimusel, et järelevastamise käigus
saadud hinne on eelmisest tulemusest parem. Koolis järgitakse põhimõtet, et õpilaste soovi
õppida tuleb toetada kogu aeg ning eriti toetatakse õppimist, mis püüdleb senisest parema
tulemuse suunas.
5.7. Üleviimine järgmise klassi
Õpilase järgmise klassi üleviimise otsustab kooli õppenõukogu aasta- ja kursuste hinnete alusel
hiljemalt 31. augustiks. Õpilase, kellel on rohkem kui kahes aines puudulikud või nõrgad
hinded, võib üldainete ÕKR-a otsuse alusel jätta klassikursust kordama üksikaineõppijana.
Enne gümnaasiumi lõpetamist peab õpilane järele tegema kõik kursused, kus ta on saanud hinde
„puudulik“ või „nõrk“. Järeletegemist ei nõuta, kui õpilane on eelmises koolis saanud kursuse
hinde „puudulik“ või „nõrk“ ja arvestades sellest mitterahuldavast hindest viidi teda üle
järgmise klassi või pandi välja kooliastmehinne.

6. Põhikooli lõpetamine
Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”,
kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava
tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.
Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja
üldainete ÕKR-a otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:
•

kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;

•

kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine
viimane aastahinne.

Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli
õppekavaga või koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel individuaalse õppekavaga on
vähendatud või asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on
lõpetamise aluseks kooli või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus.
Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel
vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri
määrusega kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale.

7. Gümnaasiumi lõpetamine
Gümnaasiumi lõputunnistuse annab gümnaasium õpilasele:
•

kelle kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või
arvestatud;

•

kes on sooritanud õppeaine kohustuslikule mahule vastavad eesti keele või lõikes 4
sätestatud tingimustel

•

eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele (inglise, prantsuse, vene või saksa
keeles) riigieksamid;

•

kes on sooritanud vähemalt rahuldavale tulemusele gümnaasiumi koolieksami;

•

kes on sooritanud gümnaasiumi jooksul praktilise töö, välja arvatud kooli lõpetamisel
eksternina.

8. Tugisüsteem
Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhikooli ja gümnaasiumi üldhariduse õpilasi toetavad
üldainete

ÕKR-a

juhtivõpetaja,

psühholoog-nõustaja,

sotsiaalpedagoog-nõustaja

ja

kursusejuhataja koostöös aineõpetajatega. Tugispetsialistide ülesandeks on aidata õpilasi
õpiraskustega toime tulla ja vältida õpingute katkestamist.
Kui õpilane pere või töö tõttu ei saa auditoosetest tundidest osa võtta, võimaldavad aineõpetajad
koostöös õpilasega õpitava omandamist e-õppes.

9. Õpetaja koostöö ja töö planeerimise põhimõtted põhikoolis ja
gümnaasiumis
Aineülene koostöö toimub õppetöö käigus ja kooli poolt planeeritavatel ja läbiviidavatel
sisekoolitustel.

Õpetaja töö planeerimise aluseks on töökava. Õpetaja töökava koostatakse käesoleva kooli
õppekava ainekavade alusel lähtudes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ ning „Gümnaasiumi
riiklikus õppekavas“ olevates ainekavades sätestatud põhimõtetest õppe- ja kasvatustegevuse
kavandamisele ja korraldamisele.
Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist.
Õpetaja töökavas toob õpetaja esile õppe sisu ja õpitulemuste jaotumise õppe käigus. Töökava
on tegevuskava, mis kajastab õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi.
Õpetaja töökava koostatakse põhikoolis hiljemalt kaks nädalat enne uue õppeveerandi algust
ning gümnaasiumis enne uue kursuse algust. Õpetaja töökava on kõigile asjast huvitatutele, sh
õpilastele kättesaadav uue kursuse või õppeveerandi esimesest päevast alates.

10.Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus
Teavitamisel juhindutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 55 sätestatust. Õpilaste ja
vanemate teavitamine toimub kodulehekülje ja õppeinfosüsteemi vahendusel. Teavitamisel
järgitakse avaliku teabe seaduses ning haldusmenetluse seaduses teavitamise kohta sätestatut.
Koolis on tagatud õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse
kohta ning juhendamine ja nõustamine õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised
õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse
õpilasele teatavaks poolaasta ja kursuse algul.
Õpilasi nõustavad kursusejuhatajad, aineõpetajad, tugispetsialistid. Koolivälist nõustamist
koordineerib kursusejuhataja.

11.Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
Kooli õppekava uuendatakse ja muudetakse, lähtudes riiklikust õppekavast ja kooli
arengukavast, arvestades piirkonna vajadusi ning kooli töötajate ja õpilaste soove ning eesmärgi
saavutamiseks vajalikke ressursse.

Ainekavad
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ PÕHIKOOLIS

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Keele- ja kirjanduspädevus
Põhikooli lõpetaja:
1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;
2) on omandanud põhiteadmised keelest ning õigekirjaoskuse;
3) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
4) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel;
5) kasutab asjakohaselt eri suhtluskanaleid;
6) tunneb ja väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust;
7) on lugenud väärtkirjandust, kujundanud kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi;
8) suudab kujundada ja väljendada oma isiklikku arvamust ning arvestab teiste inimeste arvamust;
9) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest ning kasutab sõnaraamatuid ja käsiraamatuid.

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nädaltundide jaotumine klassiti
Ainevaldkonna õppeained on eesti keel ja kirjandus ja nädalatundide jaotumine klassiti on järgmine:
7.kl. – 4 tundi
8.kl. – 4 tundi
9.kl. – 4 tundi

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja kirjas on inimese
mõtlemisvõime kujunemise alus ja eeldusi. Eesti keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis
õppeaineis. Ainevaldkonna õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning erinevaid
lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi.
Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii tarbe- ja
ilukirjandustekste. Teiste õppeainete õppimiseks omandatakse vajalikke kuulamis-, kõnelemis-,
lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid. Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse tekstija õigekeelsusõpetuse kaudu. Kirjandust õppides omandab õpilane keelelise suhtluse oskused ja
vilumused, õpib oma mõtteid ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut analüüsima.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Õpilaste väärtuspädevuse kujundamine: kirjandusõpetuses toimub kõlbeliste ja esteetiliste väärtuste
kujunemine loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel. Ka keeleõpetus rõhutab keelt kui
rahvuskultuuri kandjat. Keele- ja kirjandusõpetus arendavad olulisi õpipädevusi: kuulamis- ja
lugemisoskust, eri liiki tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja
selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse sõnastamist.
Ainevaldkonna õppeained toetavad sotsiaalse pädevuse kujunemist, avardades õpilase maailmapilti ja
ettekujutust inimsuhetest ning kujundades suhtluspädevust: suhtluspartneri arvestamist ning sobiva
käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust.
Enesemääratluspädevuse ja ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetatakse nii meedia- ja
kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamisega keele-

ja kirjandustundides. Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis
eeldavad õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist.

1.5. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Keele- ja kirjandustundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust, õpivad
lugema ja mõistma eri liiki tekste, arendavad kirjandustekste lugedes oma sõnavara; õpivad kirjutama
eri tüüpi tekste; õpivad koostama ning vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile;
harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid.
Võõrkeelte õppides on toeks emakeeletundides omandatud keelemõisted, võõrsõnade õppimine
soodustab võõrkeelte õppimist. Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte
õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi
õpitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse vastu.
Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse tundides
arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse
omandamist. Samas töötatakse ka matemaatikatundides tekstiga ülesande mõistmise nimel ning
nõutakse elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes.
Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd.
Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste nimetusi. Loodusalased
tekstid eesti keele õppekirjanduses aitavad loodust tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes
omandatud teadmised soodustavad omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist.
Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu
mõistmist ning ühiskonnaelus orienteerumist. Samaaegu toetavad teadmised ajaloost ja ühiskonna
arengust kirjandusteostes kajastatud ühiskonnaelu probleemide ja inimsuhete mõistmist.
Keeletundides õpitakse riikide, ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekirja.
Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs
seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti eripära mõistmist. Kirjandusteose käsitluse
illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning
kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on rahvalaul.

1.6. Läbivad teemad
Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on ainevaldkonna õppeainetele
eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust lugedes ja analüüsides.
Läbiva teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ on kooskõlas kõik taotletavad pädevused:
õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome.
Arendatakse õpilaste suhtlusoskusi, suutlikkust oma arvamust väljendada ja probleeme lahendada.
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb õpilase
kujunemist aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist väärtustavaks inimeseks.
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest teabe
hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.

2. EESTI KEEL

2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;
2) omandab põhiteadmised keelest ning tuleb eesti kirjakeelega toime elus ning edasiõppimisel;
3) arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit;

4) õpib asjakohaselt ja kriitiliselt kasutama eri suhtluskanaleid;
5) õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma tekstitööoskusi;
6) arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;

2.2. Õppeaine kirjeldus
Eesti keelel on õppekavas eriline koht. Teksti vastuvõtu õpetuse kaudu kujundatakse oskust tekste
valida ning leida, eesmärgipäraselt lugeda ja kuulata, võimet teksti järjest sügavamini mõista ning
tekstile reageerida. Tekstiloome õpetusega kujundatakse eneseväljenduse oskust. Areneb õpilase
mõtlemisvõime, suhtlusoskus. Ta on võimeline tekstide toel teadlikumalt õppima ja tegutsema.

2.3. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) tuleb toime eesti kirjakeelega igapäevaelus; järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid;
2) suhtleb eesmärgipäraselt, väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;
3) osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;
4) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi;
5) leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt;
6) tunneb tekstiliike, kirjutab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt;
7) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste küsimuste esitamine.
Meilivahetus. Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Suhtlusolukord, suhtluspartnerid. Erinevates suhtlusolukordades osalemine, partneri arvestamine.
Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, telefonivestlus.
Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö käigus arvamuse avaldamine ja
põhjendamine. Diskussioon. Kompromissi leidmine, kaaslase öeldu täiendamine ja parandamine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud.
Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, kommentaarid.
Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. Anonüümsuse mõju keelekasutusele.
Loetu kirjalik ja suuline vahendamine. Väitlus, väitluse reeglid.
Teksti vastuvõtt
Põhikooli lõpetaja:
1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike, nende põhijooni ning kasutamise võimalusi;
2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega õpi- ja elutarbelisi tekste;
3) suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust;
4)võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi, kommenteerib, esitab vastuväiteid ja arvamusi;
5) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendades ning tekste seostades.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm).
Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Põhilised meediakanalid.
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja arvamuse eristamine.
Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, intervjuu, reportaaž, kuulutus.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamižanrid), nende eesmärgid.
Teksti vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine.
Kõne kuulamine, märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine.

Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine.
Reklaamtekst. Reklaami keel. Kriitiline lugemine. Peamised keelelised mõjutamisvõtted, demagoogia.
Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline hindamine.
Teabe talletamine ja süstematiseerimine.
Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega. Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine.
Tarbetekstide eesmärk, tunnused ja ülesehitus. Olulise info leidmine, süstematiseerimine.
Tekstiloome
Põhikooli lõpetaja:
1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma teabeallikaid;
2) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma eesmärkidele;
3) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet ja kõnet);
4) oskab kirjutada ning esitada eri liiki tekste: referaati, kirjandit; kommentaare; elulugu, avaldusi,
seletuskirju ja taotlusi; vormistab tekstid korrektselt;
5) vahendab kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ning täpsusega, allikale viidates;
6) põhjendab ning avaldab viisakalt, asjakohaselt oma arvamust ning seisukohta;
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik.
Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse piires.
Uudisloo kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest.
Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine, toimetamine ja vormistamine.
Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti arvutitöötlus.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse piires.
Erinevat liiki alustekstide põhjal kirjutamine. Refereerimine.
Kõneks valmistumine, kõne koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande koostamine.
Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal.
Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. Lõikude järjestamise põhimõtted.
Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa sidumine tervikuks.
Teksti keeleline toimetamine: sõnastus- ja lausestusvigade parandamine.
Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. Keelekujundite kasutamine tekstiloomel.
Tarbetekstide koostamine ja vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus.
Õigekeelsus ja keelehoole
Põhikooli lõpetaja:
1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest;
2) tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides;
3) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest ning sõnaja käsiraamatutest; kasutab arvuti õigekirjakorrektorit;
4) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni;
5) teab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest; teab eesti keele murdeid;
76 teab eesti keele põlvnemist ja murdeid ning kirjakeele arengu põhietappe.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Üldteemad
Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded. Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine.
Häälikuõpetus ja õigekiri
Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, kaashäälikuühendi
õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad.

Omasõnad ja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. Silbitamine, pikk ja lühike silp.
Õigehääldus: rõhk ja välde. Välte ja õigekirja seosed. ÕS-ist õigekirja ja õigehäälduse kontrollimine.
Sõnavaraõpetus
Sõna ja tähendus, sünonüümide tähendusvarjundid. Homonüümid, paronüümid.
Vormiõpetus ja õigekiri
Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad (määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad).
Tegusõna vormid, astmevaheldus, kokku- ja lahkukirjutamine. Õige pöördevormi leidmine ÕS-ist.
Käändsõnad, kokku- ja lahkukirjutamine. Käänetevahelised seosed. Käändsõna astmevaheldus.
Omadussõna võrdlusastmed:.
Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad.
Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Üldteemad
Eesti kirjakeele kujunemine 19. sajandil.
Algustäheõigekiri
Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja ehitised; asutused, ettevõtted ja organisatsioonid;
riigid; perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid ja sarjad; ajaloosündmused; üritused; kaubad.
Lauseõpetus ja õigekiri
Lause. Lause suhtluseesmärgid.
Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, määrus ja öeldistäide. Täiend. Lisand ja üte. Liht- ja liitlause.
Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete ühendamise. Põimlause. Pea- ja kõrvallause.
Segaliitlause. Otsekõne, kaudne kõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudseks kõneks.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Üldteemad
Keeleuuendus. Kirjakeele areng tänapäeval. Keelesugulus, soomeugri ja indoeuroopa keeled.
Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega.
Häälikuõpetus ja õigekiri
Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine.
Tsitaatsõnade märkimine kirjas. Võõrnimede õigekiri ja vormimoodustus.
Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine. Poolitamine, sh võõrsõnade poolitamine.
Sõnavaraõpetus
Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving.
Sõnavara täiendamise võimalused: sõnade tuletamine, liitmine ja tehissõnad.

3. KIRJANDUS

3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning kõlbelisi tõekspidamisi;
2) väljendab end korrektselt, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust, kirjutab omaloomingulisi töid;
2) väärtustab kirjandust kultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste kirjanduse ja kultuuriga;
4) mõistab teose lugemisel tekkinud seisukohtade paljusust, väärtustab erinevaid ideid;
7) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid.

3.2. Õppeaine kirjeldus
Põhikooli kirjandusõpetus keskendub eelkõige ilukirjanduse lugemisele ja tõlgendamisele. Eraldi
pööratakse tähelepanu teose mõistmist toetavate oskuste arendamisele. Kirjandusõpetuse teoreetiline

külg on kahandatud võimaliku miinimumini, sest faktiteadmistest tähtsam on äratada ja hoida alal
lugemishuvi ning arendada tõlgendusoskust.
Mitmekülgse tekstivaliku kaudu kujundatakse erinevaid lugemis- ja analüüsikogemusi. Lugemisvarasse haaratakse teoseid nii uudiskirjandusest kui ka klassikast ning pööratakse tähelepanu
folkloorsele materjalile. Ainesisus esitatud terviklikult käsitletavate teoste loend ei ole suletud ega
ammendav, igal õpikuautoril ja kirjandusõpetajal on vabadus valida nimetatute asemele või neile lisaks
teisi teemakohaseid tekste ja teoseid.
Funktsionaalse kirjaoskuse arendamiseks tuleb kirjandustundides tegelda ka teabetekstidega, mis on
seotud kultuurilooliselt tähenduslike isikutega. Eesmärk ei ole käsitleda kirjanike elu ja tegevust
kõigekülgselt, vaid tekitada huvi kultuurilooliste tekstide lugemise vastu.
Kirjandusõpetus seostub peaaegu kõigi õppeainetega ja kirjanduse lähiümbruse aladega ning toetab
õppe sisu kaudu õppekava läbivate teemade käsitlemist ja võtmepädevuste saavutamist.

3.3. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
1. Lugemine
Põhikooli lõpetaja:
1) on lugenud eakohast väärtkirjandust;
2) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat;
3) väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust;
4) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teiste teostega.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja süvenenud lugemine.
Eesmärgistatud ülelugemine. Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine, iseseisev lugemine. Loetud
raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Erinevate lugemistehnikate valdamine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine.
Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose
võrdlemine mõne teise teosega. Soovitatud tervikteoste kodulugemine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Erinevate lugemistehnikate
valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Loetud raamatu sisu, tegelaste,
probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega.
Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine.
2. Jutustamine
Põhikooli lõpetaja jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. Loo jutustamine. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud
kujutluspildist jutustamine.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, erinevat liiki lõppude lisamine, eri
vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Loo jutustamine, jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, erinevat liiki lõppude lisamine, jutustades
tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine.
3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused
Põhikooli lõpetaja:
1) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele;
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate;

3) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste suhteid;
4) arutleb teksti teema, sündmuste, tegelaste, nende probleemide üle, põhjendab oma arvamust;
5) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ning kirjutab kokkuvõtte;
6) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Teose mõistmist toetavad tegevused
Küsimuste koostamine. Küsimustele vastamine tsitaadiga või oma sõnadega. Teksti kavapunktide
koostamine. Teksti kesksete mõtete leidmine ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. Oma
arvamuse põhjendamine. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide otsimine ja valimine.
Teose/loo kui terviku mõistmine
Tegelase analüüs. Tegelase suhe teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise
põhikonflikti leidmine, tegevusmotiivide selgitamine. Erinevate teoste peategelaste võrdlemine.
Kirjanduse tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine.
Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõistatuse
kui sõnalise peitepildi äraarvamine ja loomine. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise ja korduse
tundmine ja kasutamine. Allegooria mõistmine. Luuleteksti tõlgendamine.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine: rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline
rahvalaul. Muinasjutu ja muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus.
Kõnekäänu, vanasõna ja mõistatuse olemus. Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika,
eepose ja jutustus. Seiklusromaani tunnused. Luule vormid. Valm, ballaad ja komöödia.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Teose mõistmist toetavad tegevused
Küsimuste koostamine. Küsimustele vastamine tsitaadiga või oma sõnadega. Teksti kesksete mõtete
leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. Arutlemine mõnel teoses
käsitletud teemal. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine.
Teose/loo kui terviku mõistmine
Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane.
Teose käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase suhe teiste tegelastega, ümbritseva
maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste
tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. Erinevate teoste peategelaste
võrdlemine. Kirjanduse tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö
kirjeldamine. Tegevuse pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor. Mõttekorduste leidmine
regilaulust. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse tundmine. Luuleteksti tõlgendamine.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus, kulminatsioon, lõpplahendus.
Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika, romaani, novelli tunnused. Reisikirja olemus.
Luule vorm: värss, stroof. Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus. Tragöödia
tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Teose mõistmist toetavad tegevused

Küsimuste koostamine. Küsimustele vastamine. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema ja
peamõtte sõnastamine. Konspekti koostamine. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Teose
sõnumi mõistmine ja sõnastamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal.
Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust.
Teose/loo kui terviku mõistmine
Tegelase analüüs. Muutuv ja muutumatu tegelane. Lihtne ja keeruline tegelane. Tegelase suhe
iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja
sõnastamine. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmadevaheline konflikt. Erinevate
teoste peategelaste võrdlemine. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine.
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine
Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja
inversiooni tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine.
Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära kirjeldamine.
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine
Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose, romaani, jutustuse, novelli,
miniatuuri tunnused. Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, ballaadi, soneti, haiku ja
vabavärsilise luule tunnused. Komöödia, tragöödia ja draama tunnused. Arvustuse olemus.
4. Esitamine
Põhikooli lõpetaja:
1) esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ning tekstitäpsust;
2) koostab ja esitab kirjandusteost tutvustava ettekande.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Esitamise eesmärgistamine Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Lugemissoovituste jagamine
klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid. Luuleteksti esitamine peast.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis
Esitamise eesmärgistamine. Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Miimika ja žestikulatsiooni
jälgimine. Luuleteksti esitamine peast. Draamateksti esitamine ositi.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Esitamise eesmärgistamine. Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase sõnavara, tempo,
hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside ja miimika jälgimine.
Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine.
5. Omalooming
Põhikooli lõpetaja:
1) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava või jutustava teksti;
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti ning jälgides
teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust, korrektset vormistust ja õigekirja.
Õppesisu ja -tegevused 7. klassis
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: muistendi, rahvalaulu, naljandi,
mõistatusi, kirja ühelt tegelaselt teisele, tekstis toimunud sündmuste eelloo, loo muudetud
vaatepunktiga, erinevate teoste peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal ühelauselise või pikema
kokkuvõtte. Omaloomingulised tööd tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta.
Õppesisu ja -tegevused 8. klassis

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivjutu, haiku või
vabavärsilise luuletuse, näidendi, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, mina-vormis loo, loo ühest ja
samast sündmusest traagilises ja koomilises võtmes, kirja teose autorile, teostest valitud ja
kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi alusel kirjandi, või muud sellist.
Õppesisu ja -tegevused 9. klassis
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka luuletuse või
miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse paigutatud
tegevustikuga loo, miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile sisulise
vastandteksti, teatrietenduse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms.

Terviklikult käsitletavad teosed III kooliastmes
Eduard Bornhöhe „Tasuja“ või „Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad“, Oskar Luts
„Kevade“, Sass Henno „Mina olin siin“, August Kitzberg „Libahunt“, Albert Kivikas „Nimed
marmortahvlil“, Andrus Kivirähk „Rehepapp“, Lydia Koidula „Säärane mulk“, Jaan Kross „Väike
Vipper“, Jüri Parijõgi „Teraspoiss“, Katrin Reimus „Haldjatants“, Anton Hansen Tammsaare „Kõrboja
peremees“, Valev Uibopuu „Janu“, Aidi Vallik „Kuidas elad, Ann?“ või „Mis teha, Ann?“ või „Mis
sinuga juhtus, Ann?“, Eduard Vilde „Pisuhänd“; Daniel Defoe „Robinson Crusoe“, William Golding
„Kärbeste jumal“, George Orwell „Loomade farm“, Erich Maria Remarque „Läänerindel muutuseta“,
Antoine de Saint-Exupéry „Väike prints“, Jerome David Salinger „Kuristik rukkis“, üks Terry Pratchetti
romaan omal valikul, üks Agatha Christie’i või Arthur Conan Doyle’i romaan omal valikul; üks reisikiri
omal valikul; üks uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu igal aastal.
Rahvaluule tekstivalik III kooliastmes
Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Kaval-Antsu ja Vanapagana lood. Rahvalaulud. Rahvanaljandid,
anekdoodid. Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Vanasõnad, kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi.
Põhjalikumalt käsitletavad autorid III kooliastmes
Sissevaateid Fred Jüssi, Lydia Koidula, Juhan Liivi, Viivi Luige, Oskar Lutsu, Lennart Meri, Jüri Parijõe,
Kristjan Jaak Petersoni, Hando Runneli, Anton Hansen Tammsaare ja Marie Underi ning mõne
paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku.
Olulisemad mõisted III kooliastmes
Kõnekäänd, vanasõna, mõistatus, muinasjutt, muistend, regilaul, rahvalaul; eepika, lüürika,
dramaatika; eepos, romaan, jutustus, novell; ballaad, valm, sonett, haiku, vabavärss; tragöödia,
komöödia.

Ainevaldkond „Võõrkeeled“ põhikoolis

1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Valdkonna pädevus
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt
nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma
ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab muukeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
3) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
4) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused.

1.2. Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klassiti
Ainevaldkonda kuuluvad: A – keelena: inglise keel, saksa keel või vene keel;
B – keelena: inglise keel, saksa keel või vene keel;
Võõrkeele valiku on õpilane teinud eelmises kooliastmes.
Nädalatundide jaotus klassiti:
7. kl
8. kl
9.kl
A-võõrkeel
2
2
2
B-võõrkeel
2
2
2

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Võõrkeele õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa
keeleõppe raamdokumendis, et motiveerida õpilasi õppima võõrkeelt. Keeleõppes on oluline eelkõige
keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Suhtluspädevust kujundatakse keele
nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine.
Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks;

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Võõrkeelt õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi:
Väärtuspädevust toetatakse õpitavat keelt kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu.
Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeles edukalt teostada. Erinevates oludes
toimetulekuks on vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja käitumisreegleid
ning ühiskonnas kehtivaid tavasid.
Enesemääratluspädevus: iseendaga seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda erinevate õpitegevuste
kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda oma tugevate ja nõrkade külgede mõistmiseni.
Õpipädevust kujundatakse erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine võõrkeelsetest
allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja
tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.

Matemaatikapädevus: tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade raames
käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus.
1.5. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed,
võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse
väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.
Võõrkeele ainekava haakub ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse,
bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega.
Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning teemade (nt
„Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid,
muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti on
võõrkeeles nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik
pädevus teostub erinevate teemavaldkondade kaudu.

1.6. Läbivad teemad
Läbivad teemad on eelkõige seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) „Õppimine ja töö“ - elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Kodukoht Eesti“ - keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Kodukoht Eesti“, „Riigid ja nende kultuur“ - kultuuriline identiteet;
4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“;
5) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ - tervis ja ohutus;
6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid
ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ - väärtused ja kõlblus.

2. INGLISE KEEL
2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevaselt suhelda;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
4) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
5) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet).

2.2. Õppeaine kirjeldus
Inglise keel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks inglise
keele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning
tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute kaudu.
Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral
selgituste andmiseks. Oluline on ka õpioskuste arendamine. Õppetegevusi kavandades lähtutakse
didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele,
konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest. Õpilasi ergutatakse kasutama õpitavat keelt
ka väljaspool keeletundi. Selleks sobib iseseisev lugemine ja teabe otsimine eri allikatest. Eduelamuse
saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu.

2.3. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
3) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama;
4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab
filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
5) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks ka teistes õppeainetes;
6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;
7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi ning kohandab oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Inglise keel
B1.2
B1.2
B1.2
B1.2

2.4. Lõiming III kooliastmes
Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega
Vene keel, saksa keel, eesti keel – võõrkeele õpetamisel tuuakse igapäevaselt seoseid nii vene, saksa
kui eesti keelega; keele mõistmine on seotud läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ omandamisega.
Matemaatika – rahaga seotud sõnavara kasutamise harjutamine suhtlemisel teenindussfääris;
Geograafia – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur USA, Austraalia, Suurbritannia asukoha ja
avastamise käsitlemine; on seotud läbiva teemaga „Kultuur ja identiteet“.
Muusika –võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; eakohaste inglisekeelsete laulude kuulamine
Kunst – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur USA, Austraalia ja Suurbritannia olulisemate
kunstnike ja kunstiväärtuste tundmaõppimine;
Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga
„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust.
Ajalugu –käsitletakse olulisemaid ajaloolisi aspekte Suurbritannia, Austraalia, ja USA ajaloost,
samuti rahvuslikke tähtpäevi, sümboleid ja traditsioone; on seotud läbiva teemaga „Kultuuriline
identiteet“.
Kirjandus – kirjanduse ainekavas käsitletava inglise kirjanduse käsitlemisel soovitatakse
tõlkekirjanduse kõrval originaalkeeles teoseid ning neid kasutatakse õppeprotsessis.

2.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 7. klassis
Õppesisu 7. klassis
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjäär.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega:
Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). Väärtused ja kultuur.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnasäästlik käitumine. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmiseks kodukoha kohta). Kultuuriline identiteet
(kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Riigid ja nende kultuur. USA lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia, poliitiline
süsteem, ajalugu. Ameerika maailma jao riigid ja seal räägitavad keeled. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet (kombed, teiste
maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus. Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate teemadega:

Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside
kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming: teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Kultuuriline identiteet.
Õpitulemused 7. klassis
7. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu;
• kasutab väljendeid, mis väljendavad üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust;
• kirjutab õpitud teemadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu;
• leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav;
• suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge;
• saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;
• oskab teha loengumärkmeid, kui teema on tuttav ning tekst on lihtsas sõnastuses;
Õppetegevused 7. klassis:
7. 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
lugema lühemaid tekste ning kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama
keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi ning nendega arvestama. Õpilane õpib
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) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd, suuliseid ettekandeid
4) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
Hindamine 7. klassis:
Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis
kõigi osaoskuste kohta. 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 ainekava sätetest.

2.6. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 8. klassis
Õppesisu 8. klassis
Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik
areng. Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Lõiming läbivate teemadega. Oma kodukoha tundmine. Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming: kultuuriline identiteet (kombed ja tavad erinevates
keskkondades, oma kodukoha tundmine), kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, keskkond ja
jätkusuutlik areng, elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed maal ja linnas, töö tähtsuse
mõistmine).
Riigid ja nende kultuur. Austraalia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia,
poliitiline süsteem, ajalugu. Aasia ja Aafrika riigid ja seal räägitavad keeled. Lõiming läbivate
teemadega: meediaallikate kasutamine info leidmisel. Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade
kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik
areng.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus kodustes töödes ja vabaaja
tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng. Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine (teenindussfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Tervis ja ohutus. Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas).

Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Enda ja
teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine. Teabekeskkond.
Õpitulemused 8. klassis
8. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu;
• avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise jms kohta;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu;
• suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave;
• suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel lihtne;
• tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses;
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 ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja
meediatekste. Õpilased õpivad kõrvutama eri keelte sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste
keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi. Selleks kasutatakse:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
2) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);
3) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd, suuliseid ettekandeid;
4) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
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. 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.

2.7. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 9. klassis
Õppesisu 9. klassis
Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. Lõiming läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates kultuurides).
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine).
Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond
(meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline identiteet
(oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Riigid ja nende kultuur. Suurbritannia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia,
poliitiline süsteem, ajalugu. Euroopa riigid ja räägitavad keeled. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Teiste maade kultuuri tundmine ja
väärtustamine. Väärtused ja kõlblus. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tehnoloogia ja innovatsioon.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (töö ja õppimise tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste
mõistmine; ametid ja nendeks vajalikud oskused). Info edasiõppimise võimaluste ja ametite kohta.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond ja meediaallikate kasutamine info leidmisel.
Õpitulemused 9. klassis

9. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina;
• oskab kirjutada sõnumit, mille eesmärk on oma seisukohti selgitada;
• mõistab suurt osa telesaatest;
• suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot;
• oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest;
• kirjeldab mingi toimingu käiku ning annab üksikasjalikke juhtnööre;
• oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, kui teema on tuttav.
Õppetegevused 9. klassis:
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine
Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt
kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lugema lühemaid ilukirjandus-, teabe-, tarbeja meediatekste. Õpilased õpivad märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Selleks kasutatakse:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
2) meedia- ja audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid);
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated);
4) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd, suuliseid ettekandeid;
6) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
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. 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.

2.8. Grammatika sisu III kooliastmes klassiti
Teemad
Lauseõpetus

Grammatika sisu
7. klass
Põimlaused; fraaside ja lausete ühendamine; It/there lause algul; kokku-ja
lahkukirjutamise põhijuhud; kirjavahemärgid; sõnade poolitamise põhireeglid.
8. klass
Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved);
kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad sidesõnad (however, though).
9. klass
Tingimuslaused (I-III tüüp) Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused,
korraldused, palved); kirjavahemärgid (jutumärgid) Alistavad sidesõnad.

Tegusõna

7. klass
Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline
tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous); tuleviku väljendamine.
8. klass

Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …); isikuline ja
umbisikuline tegumood; modaaltegusõnad (have to, ought, should, would);
tuleviku väljendamise erinevad võimalused.
9. klass
Modaaltegusõnad (have to, ought, should, would); ebareeglipärased tegusõnad
(grind, sew, …); tarind to+infinitiiv, ing-vorm; tuleviku väljendamise võimalused.
Nimisõna

7. klass
Liitnimisõnad.
8. klass
Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine; liitnimisõnad.
9. klass
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; väljendid artiklitega ja ilma;

Omadussõna

7. klass
Omadussõnade võrdlusastmed.
8. klass
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); enough/too + omadussõna;
eritüvelised võrdlusastmed (old-elder); omadussõnade kasutamine rahvusest ja
kodakondsusest kõneldes; omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than).
9. klass
Omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor); omadussõnade võrdlemine

Asesõna

7. klass
Umbisikulised asesõnad (it, there).
8. klass
Umbmäärased asesõnad (either, neither).
9. klass
Umbmäärased asesõnad (either, neither).

Eessõna

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

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

7. klass
Lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
8. klass
Aritmeetilised põhitehted.
9. klass
Protsent; kümnendmurrud; Arvsõna “0” erinev lugemine.

Määrsõna

7. klass
Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad (liitega –ly), määrsõnad.
8. klass
Ebareeglipärased määrsõnad.
9. klass
Määrsõnade liigid ja võrdlemine; määrsõna koht lauses.

Sõnatuletus

7. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (un-)ja järelliited (,-ous,-ship)
8. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- (re-)ja järelliited (-ness,-ion,-ous).
9. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja järelliited.

3. SAKSA KEEL

3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli saksa keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab saksa keeles igapäevaselt suhelda;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
4) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;

5) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet).

3.2. Õppeaine kirjeldus
Saksa keel on osale õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu on õppe
olulisemaid ülesandeid äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele
õppeks motivatsiooni. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest,
huvidest ja vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada
vajaduse korral selgituste andmiseks. Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest
põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt
abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest). Õpilasi
ergutatakse kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobib iseseisev lugemine ja teabe
otsimine eri allikatest. Tundides luuakse positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu.
Vigu käsitletakse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist.

3.3. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;
2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendada oma seisukohti;
3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama;
5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu;
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks;
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Saksa keel
B1.2
B1.2
B1.2
B1.2

3.4. Lõiming III kooliastmes
Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega
Vene keel, inglise keel, eesti keel – tuuakse seoseid nii vene, inglise kui eesti keelega; keele
mõistmine on seotud läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ omandamisega ja väärtuspädevuse
kujunemisega.
Matemaatika – rahaga seotud sõnavara kasutamise harjutamine suhtlemisel teenindussfääris;
Geograafia – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur Saksamaa asukoha ja avastamise
käsitlemine; on seotud läbiva teemaga „Kultuur ja identiteet“.
Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine; saksakeelsete laulude
kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide kasutamine harjutustes.
Kunst – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur Saksamaa olulisemate kunstnike ja
kunstiväärtuste tundmaõppimine; teiste kultuuride tundmaõppimine aitab kaasa väärtuspädevuse
kujunemisele.
Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga
„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust.
Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse olulisemaid ajaloolisi aspekte Saksamaa ajaloost, samuti
rahvuslikke tähtpäevi, sümboleid ja traditsioone; on seotud läbi va teemaga „Kultuuriline
identiteet“.
Kirjandus – kirjanduse ainekavas käsitletava saksa kirjanduse käsitlemisel soovitatakse
tõlkekirjanduse kõrval originaalkeeles teoseid ning neid kasutatakse õppeprotsessis.

3.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 7. klassis
Õppesisu 7. klassis
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine (enda tugevustest ja nõrkustest teadlik olemine, elukutsete seosed).
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega:
Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). Väärtused ja kultuur.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine. Lõiming läbivate
teemadega. Teabekeskkond. Kultuuriline identiteet. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Riigid ja nende kultuur. Saksamaa Liitvabariigi lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja
tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Ameerika maailma jao riigid ja seal räägitavad keeled.
Lõiming läbivate teemadega. Meediaallikate kasutamine info leidmisel.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside
kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia
olemuse mõistmine). Teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine. Teabekeskkond.
Õpitulemused 7. klassis
7. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu;
• kirjutab õpitud teemadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav ning jutt on
aeglane;
• suudab leida ja mõista asjakohast teavet igapäevatekstidest (kirjad, dokumendid);
• suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge;
• saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;
Õppetegevused 7. klassis:
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. Õpilased õpivad kõrvutama eri keelte
sarnasusi ja erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 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) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;
4) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet)
Hindamine 7. klassis:
7. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. 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.

3.6. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 8. klassis
Õppesisu 8. klassis
Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik
areng (koostegemise reeglite järgimine). Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine). Keskkond ja
jätkusuutlik areng (loodusesse positiivse suhtumise kujundamine, loodushoid).

Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Kombed ja tavad erinevates
keskkondades, oma kodukoha tundmine. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Keskkond ja
jätkusuutlik areng. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed maal ja linnas, töö tähtsuse
mõistmine).
Riigid ja nende kultuur. Austraalia lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia,
poliitiline süsteem, ajalugu. Aasia ja Aafrika riigid ja seal räägitavad keeled. Lõiming läbivate
teemadega: Teabekeskkond. Teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine. Väärtused ja kõlblus
(sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tehnoloogia ja innovatsioon.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus töötades kodustes töödes ja vabaaja
tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng (koostegemise reeglite
järgimine – sotsiaalne ja vaimne turvaline keskkond ja igaühe vastutus selles). Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine (teenindussfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine). Tervis ja ohutus
(ohutusreeglid igapäevastes tegevustes kodus). Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia
olemuse mõistmine). Enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine.
Õpitulemused 8. klassis
8. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu;
• põhjendab ja selgitab lühidalt arvamusi, kavatsusi ja toiminguid;
• avaldab arvamust, küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise, päevasündmuste kohta;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu, kui teema on tuttav;
• suudab ülevaate koostamisel hõlmata pikemat teksti, et leida otsitav teave;
• suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel lihtne;
Õppetegevused 8. klassis:
8. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine
Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilased õpivad märkama enda ja teiste
keelekasutusvigu. 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, suuliseid ettekandeid;
5) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
Hindamine 8. klassis:
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste
kontrolli, tehakse 8. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne
õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes põhikooli riiklikust õppekavast.

3.7. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 9. klassis
Õppesisu 9. klassis
Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. Lõiming läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kultuuriline identiteet (viisakusreeglid erinevates kultuurides).
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (oma kodukoha tundmine).
Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond
(meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline identiteet
(oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng.

Riigid ja nende kultuur. Saksamaa Liitvabariigi lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja
tehnoloogia, poliitiline süsteem, ajalugu. Euroopa riigid ja räägitavad keeled. Lõiming läbivate
teemadega. Meediaallikate kasutamine. Teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Enda ja
teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine. Teabekeskkond
Õpitulemused 9. klassis
9. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab võrdlemisi ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina;
• mõistab enamiku salvestatud materjali sisu, kui kõne on selge ja tekst üldkeelne;
• mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuu, reportaaž) kui räägitakse suhteliselt aeglaselt ja
selgelt;
• suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot;
• oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutes;
• viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel intervjuu käigus täpsustavaid küsimusi küsides;
Õppetegevused 9. klassis:
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine.
Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt
kasutama ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lugema lühemaid tekste, kasutakse erinevat liiki loovtöid.
Õpilased õpivad märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 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) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
Hindamine 9. klassis:
9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste
kontrolli, tehakse 9. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne
õppeveerandi algust koostatud töökavas.

3.8. Grammatika sisu III kooliastmes klassiti
Teemad
Lauseõpetus

Grammatika sisu
7. klass
Põimlaused; kirjavahemärgid; sõnade poolitamise põhireeglid.
8. klass
Erinevate lausete moodustamine (jutustav lause, küsimused, korraldused);
kirjavahemärgid (jutumärgid); alistavad sidesõnad (dass, weil).
9. klass
Tingimuslaused , palved; küsimused, korraldused; kirjavahemärgid

Tegusõna

7. klass
Ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood; tuleviku väljendamine.

8. klass
Ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood; umbisikuline tegumood;
modaaltegusõnad (müssen, können, wollen, sollen, dürfen); tarind zu+infinitiiv.
9. klass
Modaaltegusõnad (müssen, können, wollen, sollen, dürfen, mögen); harvemini
esinevad ebareeglipärased tegusõnad; isikuline ja umbisikuline tegumood.
Nimisõna

7. klass
Liitnimisõnad.
8. klass
Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamine; liitnimisõnad.
9. klass
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; väljendid artiklitega ja ilma.

Omadussõna

7. klass
Omadussõnade võrdlusastmed.
8. klass
Omadussõna nimisõnana; zu + omadussõna; omadussõnade võrdlemine.
9. klass
Omadussõna nimisõna funktsioonis; omadussõnade võrdlemine (so…wie, als).

Asesõna

7. klass
Umbisikulised asesõnad (es, man).
8. klass
Umbmäärased asesõnad.
9. klass
Umbmäärased asesõnad.

Eessõna

7. klass
Eessõna kasutamine (erinevad käänded).
8. klass
Eessõnad viisimäärustes , ajamäärustes.
9. klass
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid.

Arvsõna

7. klass

Lihtmurrud (pool, veerand); järgarvude moodustamine.
8. klass
Aritmeetilised põhitehted; kuupäevad, aastaarvud.
9. klass
Protsent; kümnendmurrud.
Määrsõna

7. klass
Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad , järjestavad määrsõnad.
8. klass
Ebareeglipärased määrsõnad.
9. klass
Määrsõnade liigid ja võrdlemine; määrsõna koht lauses.

Sõnatuletus

7. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja järelliited sõnade moodustamiseks.
8. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad eesliited (nimi-, omadus-, tegusõnade
moodustamiseks) ja järelliited (nimi-, omadussõnade moodustamiseks).
9. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad eesliited (nimi-, omadus-, tegusõnade
moodustamiseks) ja järelliited (nimi-, omadussõnade moodustamiseks).

4. VENE KEEL
4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevaselt suhelda;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
4) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet).

4.2. Õppeaine kirjeldus
Vene keele õppe üks olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu
ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine eeldab
pikaajalist pingutust ja õppija aktiivset osalust. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute
kaudu. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Õppetegevusi kavandades lähtutakse
didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele,
konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest. Õpilasi ergutatakse kasutama õpitavat keelt
ka väljaspool keeletundi. Selleks sobib iseseisev lugemine ja teabe otsimine eri allikatest. Eduelamuse
saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu.

4.3. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;
2) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama;
3) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu;
4) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks ka teistes ja õppeainetes;
Keeleoskuse hea tase põhikooli lõpus
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
Venee keel
B1.2
B1.2
B1.2
B1.2

4.4. Lõiming III kooliastmes
Lõiming teiste ainetega, üldpädevuste ja läbivate teemadega
Inglise keel, saksa keel, eesti keel – tuuakse seoseid nii inglise, saksa kui eesti keelega; keele
mõistmine on seotud läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ omandamisega ja väärtuspädevuse
kujunemisega.
Matemaatika – rahaga seotud sõnavara kasutamise harjutamine suhtlemisel teenindussfääris; aitab
kaasa matemaatikapädevuse kujundamisele.
Geograafia – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur Venemaa asukoha ja avastamise
käsitlemine; Muusika – rütmi, riimi ja laulmise kaudu võõrkeelsete sõnade meeldejätmine;
eakohaste venekeelsete laulude kuulamine ja laulmine ning sõnade tõlkimine; laulutekstide
kasutamine harjutustes.
Kunst – seonduvalt teemaga Riigid ja nende kultuur Venemaa olulisemate kunstnike ja
kunstiväärtuste tundmaõppimine;
Tehnoloogia/IT – kasutatakse arvutit ja internetti info otsimisel; on seotud läbiva teemaga
„Tehnoloogia ja innovatsioon“; analüüsitakse ka kasutatavate allikate usaldusväärsust.
Ajalugu – õppeprotsessis käsitletakse olulisemaid ajaloolisi aspekte Venemaa ajaloost, samuti
rahvuslikke tähtpäevi, sümboleid ja traditsioone; on seotud läbi va teemaga „Kultuuriline
identiteet“.
Kirjandus – kirjanduse ainekavas käsitletava vene kirjanduse käsitlemisel soovitatakse
tõlkekirjanduse kõrval originaalkeeles teoseid ning neid kasutatakse õppeprotsessis.

4.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 7. klassis
Õppesisu 7. klassis
Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused. Läbivad teemad: elukestev õpe ja karjäär.
Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Lõiming läbivate teemadega:
Kultuuriline identiteet (traditsioonide ja kommete tähtsus). Väärtused ja kultuur.
Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnasäästlik käitumine. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond. Kultuuriline identiteet (kombed ja tähtpäevad, oma kodukoha tundmine).
Riigid ja nende kultuur. Venemaa lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia,
poliitiline süsteem, ajalugu. Lõiming läbivate teemadega. Teabekeskkond, kultuuriline identiteet
(kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja kõlblus (sallivus).
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine. Lõiming läbivate teemadega:
Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside
kohta; toiduretseptid). Tervis ja ohutus (liiklusohutus, tervislik toitumine, tervislikud eluviisid).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Õpitulemused 7. klassis

7. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab üldsõnaliselt, kuid mõttepauside ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu;
• kirjutab õpitud teemadel lihtsamaid tekste, kasutades sõnaraamatut;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu;
• leiab lihtsas ajaleheloos olulisema, kui teema on tuttav;
• suudab haarata tuttaval teemal telesaate põhisisu, kui jutt on suhteliselt aeglane ja selge;
• saab hakkama enamiku suhtlusolukordadega, mis tulevad ette reisimisega;
Õppetegevused 7. klassis:
7. 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. Õpilased
õpivad märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 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) lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd; suuliseid ettekandeid;
4) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
Hindamine 7. klassis:
Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi
osaoskuste kontrolli, tehakse 7. klassis mitte rohkem kui 4. Õpetaja kavandab hindamise enne
õppeveerandi algust koostatud töökavas, lähtudes vastavatest põhikooli riikliku ainekava sätetest.

4.6. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 8. klassis
Õppesisu 8. klassis
Mina ja teised. Inimestevahelised suhted. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik
areng Väärtused ja kultuur (sallivus, teistega arvestamine).
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha loodusega seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Lõiming läbivate teemadega. Oma kodukoha tundmine. Keskkond ja jätkusuutlik areng
Kodukoht Eesti. Elu linnas ja maal. Lõiming läbivate teemadega: Kultuuriline identiteet (kombed ja
tavad erinevates keskkondades, oma kodukoha tundmine). Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine (elukutsed maal ja linnas,
töö). Riigid ja nende kultuur. Venemaa lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus ja tehnoloogia,
poliitiline süsteem, ajalugu. Lõiming läbivate teemadega: meediaallikate kasutamine info leidmisel.
Kultuuriline identiteet (kombed, teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine). Väärtused ja
kõlblus (sallivus). Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tehnoloogia ja innovatsioon.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Suhtlemine teeninduses, turvalisus kodustes töödes ja vabaaja
tegevustes. Lõiming läbivate teemadega: Keskkond ja jätkusuutlik areng. Elukestev õpe ja karjääri
planeerimine (teenindussfääri ametid; töö tähtsuse mõistmine, töö ja elukutse seoste mõistmine).
Tervis ja ohutus. Teabekeskkond (turvalisus virtuaalses maailmas).
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel). Enda ja
teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine. Teabekeskkond.
Õpitulemused 8. klassis
8. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab ladusalt, kuid üldsõnaliselt ja mõningate keelevigadega raamatu või filmi sisu;
• avaldab arvamust, annab ja küsib infot perekonna, harrastuste, kooli, reisimise jms kohta;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid tekste, edastades kõige olulisema;
• mõistab raadiouudiste ja lihtsamate salvestiste põhisisu;
• suudab jälgida filme, kus pilt ja tegevused toetavad teksti ning jutt on selge ja keel lihtne;
• tuleb toime ebatavalisemates olukordades poes, toitlustusasutuses;
• oskab teha hilisemaks kasutamiseks loengumärkmeid, kui teema on tuttav.

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. Õpilased
õpivad märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 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) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).
Hindamine 8. klassis:
8. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kõigi osaoskuste kohta. Kasutatakse ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi. Töid,
mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 8. klassis mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab
õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust koostatud töökavas.

4.7. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 9. klassis
Õppesisu 9. klassis
Mina ja teised. Viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine. Lõiming läbivate teemadega:
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Väärtused ja kultuur. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Kodu ja lähiümbrus. Kodukoha kultuuriga seotud vaatamisväärsused ja nende tutvustamine.
Kodukoht Eesti. Eesti vaatamisväärsused. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond
(meediaallikate kasutamine info leidmiseks Eesti vaatamisväärsuste kohta). Kultuuriline identiteet
(oma kodukoha vaatamisväärsuste tundmine). Keskkond ja jätkusuutlik areng.
Riigid ja nende kultuur. Venemaa lühiiseloomustus, rahvad, kultuur, majandus, poliitiline süsteem,
ajalugu. Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond. Teiste maade kultuuri tundmine ja
väärtustamine. Väärtused ja kõlblus. Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tehnoloogia ja innovatsioon.
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad.
Lõiming läbivate teemadega: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Info edasiõppimise kohta.
Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam.
Lõiming läbivate teemadega: Teabekeskkond (meediaallikate kasutamine info leidmisel, massimeedia
olemuse mõistmine). Enda ja teiste maade kultuuri tundmine ja väärtustamine.
Õpitulemused 9. klassis
9. klassi lõpuks õpilane:
• vahendab ladusalt, kuid üldsõnaliselt raamatu või filmi sisu;
• kirjutab õpitud teemal lihtsamaid seotuid tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina;
• mõistab enamiku salvestatud või ringhäälingus leviva materjali sisu, kui kõne on selge;
• suudab referaadi koostamisel hõlmata pikemaid tekste, et leida otsitav teave ja koguda infot;
• oskab väljendada mõtteid või teha kokkuvõte vaadatud filmidest, loetud raamatutest;
• viib läbi ettevalmistatud intervjuu, vajadusel täpsustavaid küsimusi küsides;
Õppetegevused 9. klassis:
9. klassis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja kinnistamine.
Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt
kasutama ka väljaspool tundi. Õpilane õpib lugema lühemaid tekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks
kasutakse erinevat liiki loovtöid. Õpilased õpivad märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse
mõistma kultuurierinevusi. Selleks kasutatakse:
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamist ja lugemist sh iseseisvat lugemist;
2) meedia- ja audiovisuaalsete materjalide kasutamist (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid);
3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand jm); lühireferaate ja lihtsamat uurimistööd;
4) info otsimist erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet).

Hindamine 9. klassis:
9. klassis hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal õppeveerandil saab õpilane
tagasisidet kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, tehakse 9. klassis
mitte rohkem kui 4. Detailsemalt kavandab õpetaja hindamise enne õppeveerandi algust.

4.8. Grammatika sisu III kooliastmes klassiti
Teemad
Lauseõpetus

Grammatika sisu
7. klass
Põimlaused; fraaside ja lausete ühendamine; kokku-ja lahkukirjutamise
põhijuhud; kirjavahemärgid, sõnade poolitamise põhireeglid;
8. klass
Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved);
kirjavahemärgid (jutumärgid);
9. klass
Tingimuslaused (I-III tüüp) Kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused,
korraldused, palved); kirjavahemärgid (jutumärgid) Alistavad sidesõnad

Tegusõna

7. klass
Ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood; tuleviku väljendamine.
8. klass
Ebareeglipärased tegusõnad; isikuline tegumood; umbisikuline tegumood;
9. klass
Modaaltegusõnad; harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad; isikuline ja
umbisikuline tegumood; tuleviku väljendamise erinevad võimalused.

Nimisõna

7. klass
Liitnimisõnad.
8. klass
Väljendid artiklitega ja ilma; artikli kasutamin; liitnimisõnad.
9. klass
Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad; väljendid artiklitega ja ilma;

Omadussõna

7. klass
Omadussõnade võrdlusastmed.
8. klass
Omadussõna; eritüvelised võrdlusastmed; omadussõnade võrdlemine;
9. klass

Omadussõna nimisõna funktsioonis.
Asesõna

7. klass
Umbisikulised asesõnad
8. klass
Umbmäärased asesõnad
9. klass
Umbmäärased asesõnad

Eessõna

7. klass
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid.
8. klass
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid; eessõnad viisimäärustes.
9. klass
Enamkasutatavad eessõnalised väljendid; eessõnad viisimäärustes

Arvsõna

7. klass
Lihtmurrud (pool, veerand); kuupäevad, aastaarvud.
8. klass
Aritmeetilised põhitehted.
9. klass
Protsent; kümnendmurrud; Arvsõna “0” erinev lugemine.

Määrsõna

7. klass
Määrsõnade moodustamine; sagedusmäärsõnad, järjestavad määrsõnad.
8. klass
Ebareeglipärased määrsõnad.
9. klass
Määrsõnade liigid ja võrdlemine; määrsõna koht lauses.

Sõnatuletus

7. klass, 8. klass, 9. klass
Liitsõnad; enamkasutatavad ees- ja järelliited

5. OMANDATAVA KEELEOSKUSTASEME KIRJELDUSKRITEERIUMID 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.

7. klass

Üldine
rääkimisoskus

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

Skaalatabel 2.

7. klass

Pikk monoloog:
kogetu
kirjeldamine

Oskab jutustada.
8. klass
Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi. Oskab kirjeldada tegelikke või
kujuteldavaid sündmusi. Oskab vahendada raamatu või filmi sisu.
9. klass
Oskab jutustada. Oskab kirjeldada unistusi, soove ja püüdlusi, kirjeldada
sündmusi. Oskab vahendada raamatu või filmi sisu.

Skaalatabel 3.

8. klass

Pikk monoloog:
põhjendamine ja
selgitamine

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

Skaalatabel 4.

7. klass

Teadete edastamine

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 hoolimata siiski mõistetav.
9. klass

Oskab edastada lühikesi ettevalmistatud teateid igapäevases
koolikeskkonnas. Kõne on võõrast aktsendist hoolimata siiski mõistetav.
Skaalatabel 5.

7. klass

Suuline esinemine

Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal.
8. klass
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal,
väljendudes võrdlemisi selgelt ja arusaadavalt. Oskab välja tuua asja tuuma.
9. klass
Oskab ettevalmistanuna üldsõnaliselt esineda endale tuttaval teemal. Oskab
välja tuua asja tuuma. Oskab vastata esinemisjärgsetele küsimustele.

Kirjalik tekstiloome (kirjutamine)
Skaalatabel 6.

7. klass

Üldine
kirjutamisoskus

Oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid 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.

7. klass

Loovkirjutamine

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

Skaalatabel 8.

8. klass

Kirjalikud
ülevaated ja
arvamusavaldused

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 esitada ja selgitada oma arvamust igapäevaste probleemide kohta.

Skaalatabel 9.

7. klass

Oma jutu
läbimõtlemine

Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada.
8. klass
Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada.
9. klass
On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid.

Skaalatabel 10.

7. klass

Keeleoskuslünkade
kompenseerimine

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.

Skaalatabel 11.

8. klass

Oma kõne
jälgimine ja
parandamine

Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat.
9. klass
Oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit.

Kuulamistoiming (kuulamine)
Skaalatabel 12.

7. klass

Üldine
kuulamisoskus

Mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikesest lugudest
tuttavatel teemadel, millega puutub igapäevaselt kokku koolis, vabal ajal jne.
8. klass
Mõistab olulisemat selgest jutust tuttavatel teemadel.
9. klass
Mõistab lihtsas sõnastuses faktiteavet igapäevaeluga seotud teemadel.

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.

8. klass

Elava esituse
kuulamine

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

Skaalatabel 15.

7. klass

Teadaannete ja
juhiste kuulamine

Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre, vajadusel üle küsides.
8. klass
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre.
9. klass
Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. Mõistab lihtsamat tehnilist või
suunavat infot, näiteks igapäevaste toodete-teenustega seotud juhendeid.

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.
9. klass
Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu, kui
teema pakub huvi, kõne on selge ja jutt üldkeelne.

Lugemistegevus (lugemine)
Skaalatabel 17.

7. klass

Üldine
lugemisoskus

Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega, kui teema on tuttav.
8. klass
Loeb lihtsat faktiteavet, kui teema kuulub tema huvivaldkonda.
9. klass
Loeb lihtsat faktiteavet rahuldava arusaamisega.

Skaalatabel 18.

7. klass
Mõistab sündmusi kirjeldavaid isiklikke kirju, kui on kasutatud lihtsaid sõnu

Kirjavahetuse
lugemine

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.

7. klass

Eesmärgipärane
lugemine

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

Skaalatabel 20.

7. klass

Lugemine info
hankimiseks ja
arutlemiseks

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.

7. klass

Juhiste lugemine

Mõistab seadmete selgeid lihtsaid kasutusjuhendeid. Vajadusel kasutab
sõnaraamatut ja küsib abi.
8. klass
Mõistab seadmete lihtsaid kasutusjuhendeid, kasutades 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 jutt on selge ja keel lihtne.
9. klass
Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust ja reportaažist), kui
teema pakub huvi ning räägitakse suhteliselt aeglaselt.
Vastuvõtustrateegiad
Skaalatabel 23.

7. klass

Vihjete tabamine ja
järeldamine
(suuline ja kirjalik
suhtlus)

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

Suuline suhtlus
Skaalatabel 24.

7. klass

Üldine suuline
suhtlus

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 kohta.
9. klass
Saab üsna hästi hakkama vestlusega, kui see puudutab tema kooliasju või
huvialasid. Tuleb toime vähem tuttavas olukorras ja selgitada probleemi.

Skaalatabel 25.

7. klass

Emakeelse
vestluskaaslase
mõistmine

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.
9. klass
Suudab igapäevases vestluses jälgida selge hääldusega pöördumist.

Skaalatabel 26.

7. klass

Vestlus

Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust.
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 selget kõnet. Suudab osaleda vestluses või
mõttevahetuses. Oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi.
Skaalatabel 27.

7. klass

Vaba mõttevahetus
(sõprade ringis)

Oskab end mõistetavaks teha, kui avaldab arvamust praktilistes asjades.
Oskab viisakalt väljendada veendumusi, arvamusi.
8. klass
Saab üldjoontes aru sõprade ringis toimuva vaba mõttevahetuse põhisisust.
Oskab esitada oma vaatenurka või arvamust ja küsida teiste omi.
9. klass
On võimeline mõistma suuremat osa üldisest jutust, avaldada arvamust
mõnel teemal (nt muusika, filmid).

Skaalatabel 28.

7. klass

Ametlikud
arutelud ja
koosolekud

Suudab osaleda tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus, 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 hääldus on selge. Suudab osaleda
tuttavat teemat puudutavas tavalises töises arutelus.

Skaalatabel 29.

7. klass

Eesmärgipärane
koostöö

On üldjoontes võimeline jälgima, mida räägitakse.
8. klass
Oskab teiste öeldut osaliselt korrata. 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.

Skaalatabel 30.

7. klass
Saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad ette reisiks valmistumisel
või reisimisel jm sõitudel (nt oskab küsida, millises peatuses maha minna).

Toimingud
kaupade ja teenuste
ostmisel

8. klass
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil vm sõitudel.
9. klass
Saab hakkama enamiku toimingutega, mis tulevad ette reisil ja asjaajamisel
sihtriigi ametnikega. Tuleb toime ebatavalisemates olukordades, mis võivad
ette tulla poes, postkontoris ja pangas. Oskab esitada kaebust.

Skaalatabel 31.

7. klass

Infovahetus

Oskab välja otsida ja edastada lihtsat faktiteavet.
8. klass
Oskab küsida ja järgida üksikasjalikke juhtnööre ja hankida lisateavet.
9. klass
Oskab kirjeldada mingi toimingu käiku ja anda üksikasjalikke juhtnööre.
Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud, filmi.

Skaalatabel 32.

7. klass

Küsitleja ja vastaja
roll

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). Oskab läbi viia ettevalmistatud
intervjuud, kontrollida ja üle küsida infot.

Kirjalik suhtlus
Skaalatabel 33.

7. klass

Üldine kirjalik
suhtlus

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

Skaalatabel 34.

7. klass

Kirjavahetus

Oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid.

8. klass
Oskab isiklikus kirjas üsna üksikasjalikult vahendada tundeid ja sündmusi.
9. klass
Oskab kirjutada isiklikke kirju, mis vahendavad teateid ja annavad edasi
mõtteid abstraktsetel ja kultuuriteemadel (nt muusika, filmid).
Skaalatabel 35.

7. klass

Teated, sõnumid ja
plangid

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.
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.
8. klass
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.

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, et vestlust või diskussiooni ülal hoida. Oskab
kokku võtta, kuhu diskussiooniga välja on jõutud.

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.

7. klass

Märkmete
tegemine (loengus,
seminaril jm)

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.
9. klass
Oskab teha hilisemaks kasutamiseks piisavalt täpseid loengumärkmeid, kui
teema kuulub tema huvivaldkonda ning tekst esitatakse selgelt ja loogiliselt.

Skaalatabel 40.

7. klass

Töö tekstiga

Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna.
8. klass
Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna.
9. klass
Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele
kokkuvõtte. Oskab lühikesi lihtsas keeles tekste oma sõnadega kirja panna.

Suhtluspädevus
Skaalatabel 41.

7. klass

Üldine keelepagas

Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel.
8. klass
Oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäeva teemadel (perekond, huvialad,
töö, reisimine, päevasündmused).
9. klass
Oskab keelt piisavalt, et kirjeldada ootamatut olukorda, üsna täpselt
selgitada mõtte tuuma ja avaldada arvamust (nt muusika ja filmid).

Skaalatabel 42.

7. klass

Sõnavara ulatus

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (perekond, huvialad).
8. klass

Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (kool, reisimine).
9. klass
Sõnavara on piisav igapäevaste kõneteemade jaoks (päevasündmused).
Skaalatabel 43.
Sõnakasutus

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

Skaalatabel 44.

7. klass

Grammatika
korrektsus

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

Skaalatabel 45.

7. klass

Häälduspädevus

Hääldus on üldiselt arusaadav, kuigi tuntav on võõras aktsent.
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.

Skaalatabel 46.

7. klass

Õigekirjaoskus

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 on sedavõrd korrektne, et ei sega jälgimist.
Skaalatabel 47.

7. klass

Keelekasutuse
olukohasus

Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, kasutades sagedasi väljendeid.
8. klass
Tunneb peamisi viisakusnõudeid, oskab neid täita.
9. klass
Oskab sõnastada mitmesuguseid vajadusi, tunneb peamisi viisakusnõudeid.

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 olukorras.

Skaalatabel 49.
Vooruvahetus

7. klass
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust.
8. klass
Oskab alustada, jätkata ja lõpetada arutelu, kui kõneaine on talle tuttav.
9. klass
Oskab sekkuda arutellu, kui arutlusaine on tuttav.

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
lausetena.
9. klass
Oskab üsna ladusalt jutustada, väljendades mõtteid lihtsate lausetena.

Matemaatika põhikoolis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Matemaatikapädevus
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada
matemaatikat erinevate ülesannete modelleerimisel nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja
eluvaldkondades. Matemaatikapädevus hõlmab oskust probleemi lahendada, sobivaid
lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideed analüüsida ning tulemuse tõesust
kontrollida. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu.

1.2. Matemaatika nädalatundide jaotus klassiti
Matemaatika nädalatundide jaotumine klassiti on järgmine:
7.kl. – 5 tundi; 8.kl. – 4 tundi; 9.kl. – 4 tundi

1.3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonnas
Väärtuspädevus. Õpilased saavad tutvuda eri maade ja ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi
suunatakse tunnetama õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega.
Matemaatika õppimine eeldab järjepidevust, selle kaudu arenevad püsivus, sihikindlus ja täpsus.
Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste
tekstülesannete lahendamise kaudu. Rühmatöös arendatakse koostööoskusi.
Enesemääratluspädevus. Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva
ülesannete lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma võimeid.
Õpipädevus. Matemaatikat õppides on oluline tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru.
Areneb üldistamise ja analoogia kasutamise oskus. Õpilases kujundatakse arusaam, et keerukaid
ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel.
Suhtluspädevus. Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja
täpselt. Eelkõige toimub see hüpoteese ja teoreeme sõnastades ning ülesande lahendust vormistades.
Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus eristada olulist ebaolulisest ja otsida vajalikku infot.
Ettevõtlikkuspädevus. Vaadeldavate objektide omaduste analüüsimise kaudu areneb oskus näha ja
sõnastada probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust. Tõenäosusteooria ja
protsentarvutusega ülesannete lahendamise kaudu õpitakse hindama oma riske ja toimima arukalt.

1.4. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Teistest ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses
annab õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning seotusest ümbritseva
maailmaga. Kõige tihedamat koostööd saab teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. Matemaatika
pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse rohkesti võõrkeelseid
termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Nii näiteks võiks eesti ja inglise keele
õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel sõnal „number“ on eesti keeles kaks tähendust: arv ja
number, keemiaõpetaja võiks reaktsioonivõrrandite põhjal siduda ainete koguse leidmise võrdekujulise
võrrandi ja protsentarvutuse kohta omandatud teadmistega.

1.5. Läbivad teemad
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ seostub matemaatika õppimisel iseseisva
õppimise oskuse arendamise kaudu. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi,
koostöö-, ja infoga ümberkäimise oskusi.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ jõuab matemaatikasse eelkõige ülesannete kaudu,
milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kohta. Selle teema käsitlemisel on tähtsal
kohal protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid. Teema
„Kultuuriline identiteet“ seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo elementide
tutvustamine. Protsentarvutuse ja statistika abil kirjeldatakse ühiskonnas toimuvaid protsesse
mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt.
Läbiva teemaga „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ seondub protsentarvutus ja statistika, mis
võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna arengu kirjeldamiseks kasutatavate näitajate tähendusest.
Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“ suunatakse õpilast kasutama info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiat, et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd.
Läbiv teema „Teabekeskkond“ seondub matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride
ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ realiseerub matemaatikas ohutus- ja tervishoiualaseid andmeid
sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud
tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded ja graafikud).
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga -korralikkuse,
hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega.

2. MATEMAATIKA
2.1. Hindamine
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundav hindamine annab infot
ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning õpilase suhtumise kohta
matemaatikasse. Õpilasele antakse tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmistest ja oskustest ning
õpilase hoiakutest ja väärtustest. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö
tulemust, vaid ka protsessi. Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud
oodatavate tulemustega, kasutades numbrilist hindamist.

2.2. Füüsiline õpikeskkond
1. Õpe korraldatakse klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.
2. Vajaduse korral viiakse tunnid läbi arvutiklassis.
3. Võimalik on kasutada tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekte ja taskuarvutite komplekt

2.3. Õpitulemused matemaatikas põhikooli lõpuks
III kooliastme lõpuks õpilane:
1) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate ülesannete lahendamisel;
2) püstitab hüpoteese, kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt, põhjendab väiteid;
3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutit 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.

2.4. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Arvutamine ja andmed
Protsent
Algebra
Funktsioonid
Geomeetria

7. klass
60
15
30
30
25

8. klass
65
60

9. klass
25
45
35

Tundide varu kordamiseks

15

15

35

2.5. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
1. Arvutamine ja andmed – 7. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Ratsionaalarvud ja tehted nenga. Arvutamine tasku-arvutiga.

•
•

kasutab õigesti märgireegleid ratsionaalarvudega arvutamisel;
korrutab ja jagab positiivseid ja negatiivseid harilikke murde.

Naturaalarvulise astendajaga
aste, kümme astmed, suurte
arvude astmed.

•
•
•
•
•

selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust;
astendab negatiivset arvu naturaalarvuga;
tunneb tehete järjekorda, kui arvutustes on astendamistehteid;
sooritab taskuarvutil tehteid ratsionaalarvudega.
toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus kasutatakse
täpseid, kus ligikaudseid arve;
ümardab arve etteantud täpsuseni;
moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi,
sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ja iseloomustab seda;
selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel
sündmuse tõenäosuse;

Täpsed ja ligikaudsed arvud,
ümardamine. Tüvenumbrid.
Andmete kogumine ja
korrastamine. Statistiline
kogum ja selle karakteristikud
Tõenäosuse mõiste.
2. Protsent – 7. klass
Õppesisu
Protsendi mõiste ja osa leidmine
tervikust. Terviku leidmine osa
järgi. Jagatise väljendamine
protsentides. Protsendipunkt.
Kasvamise ja kahanemise
väljendamine protsentides.

•
•
•

Taotletavad õppetulemused
•
•
•
•
•

3. Algebra – 7. klass
Õppesisu
Üksliige. Astmete korrutamine,
jagamine. Astendaja null. Korrutise, jagatise, astme astendamine. Üksliikmete liitmine,
lahutamine, korrutamine,
jagamine, astendamine.

leiab antud osamäära järgi terviku;
leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest;
leiab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides;
rakendab protsentarvutust reaalse sisuga ülesannetes;
selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi ning oskab etteantud
lihtsa juhtumi varal hinnata laenamise eeldatavat otstarbekust;

Taotletavad õppetulemused
•
•
•

teab mõisteid üksliige ja selle kordaja;
korrutab ja jagab ühe ja sama alusega astmeid;
astendab korrutist ja astet;

•
•
•
•

koondab, korrutab ja astendab üksliikmeid;
kirjutab kümnendmurru 10-ne astmete abil;
kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul;
teab, et arvu 10 astmeid läheb vaja loodusteaduste õppimisel.

Arvu 10 astmed. Standardkuju.
4. Funktsioonid – 7. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Tähtavaldise väärtuse arvutamine ja avaldiste koostamine.

•
•

Võrdeline sõltuvus, võrdelise
sõltuvuse graafik, võrdeline
jaotamine.

•
•

arvutab ühetähelise tähtavaldise väärtuse;
koostab lihtsamaid avaldisi.
selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal ;
toob näiteid võrdelise sõltuvuse kohta, leiab võrdeteguri;
joonestab võrdelise sõltuvuse graafiku.

Pöördvõrdeline sõltuvus ja selle
graafik.

•
•

selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust näidete põhjal;
joonestab pöördvõrdelise sõltuvuse graafiku.

Lineaarfunktsioon, selle graafik
ja rakendamise näited.

•
•

teab, mis on lineaarne sõltuvus;
joonestab lineaarfunktsiooni avaldise põhjal graafiku;

•
•
•
•
•

lahendab võrdekujulise võrrandi;
lahendab lineaarvõrrandeid;
lahendab lihtsamaid tekstülesandeid võrrandi abil;
lahendab tekstülesandeid protsentarvutuse kohta;
koostab lineaarvõrrandi etteantud teksti järgi, lahendab

Võrrandi mõiste ja põhiomadused. Lineaarvõrrand, selle
lahendamine. Võrdekujulise
võrrandi lahendamine.
Praktilised tekstülesanded.
5. Geomeetria – 7. klass
Õppesisu
Hulknurga ümbermõõt ja
sisenurkade summa. Rööpkülik,
selle omadused ja pindala.

Taotletavad õppetulemused
•
•
•

teab, mis on hulknurk, näitab hulknurga tippe, külgi ja nurki;
arvutab hulknurga ümbermõõtu, sisenurkade summa;
arvutab rööpküliku ning rombi ümbermõõdu ja pindala; teab ja
kasutab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi;

•
•

tunneb kehade hulgast kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma;
näitab ja nimetab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma tahke,
tippe, servi, kõrgust; arvutab püstprisma pindala ja ruumala.

Romb, selle pindala.
Püstprisma, selle pindala ja
ruumala.

2.6. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
1. Algebra – 8. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Hulkliige. Hulkliikmete liitmine ja
lahutamine, korrutamine ja jagamine üksliikmega. Hulkliikme
tegurdamine ühise teguri sulgude
ette toomisega. Kaksliikmete
korrutamine. Kahe üksliikme
summa ja vahe korrutis.Kaksliikme
ruut. Hulkliikmete korrutamine.
Hulkliikme tegurdamine valemite
abil. Avaldise lihtsustamine.

•
•
•
•
•
•

korrastab hulkliikmeid, arvutab hulkliikme väärtuse;
liidab ja lahutab hulkliikmeid, kasutab sulgude avamist;
korrutab ja jagab hulkliikme üksliikmega;
toob teguri sulgudest välja;
korrutab kaksliikmeid ja hulkliikmeid
teab valemeid (a+b)(a-b)=a2-b2;
(a+b)2= a2+2ab+ b2 ,
(a-b)2= a2_ 2ab+ b2 ;

•
•

tegurdab avaldist kasutades valemeid;
teisendab ja lihtsustab algebralisi avaldisi;

Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi
graafiline esitus ja lahendamine.
Liitmisvõte. Asendusvõte.
Lihtsamate tekstülesannete
lahendamine võrrandisüsteemiga.

•
•

tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi;
lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi
graafilisel, liitmisvõttega ja asendusvõttega;
lahendab lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga
lineaarvõrrandisüsteemi abil;

•

2. Geomeetria – 8. klass
Õppesisu
Definitsioon. Aksioom.
Teoreem, eeldus, väide, tõestus.

Taotletavad õppetulemused
•
•

selgitab definitsiooni ning teoreemi, eelduse ja väite mõistet;
selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku.

•
•
•

defineerib paralleelseid sirgeid, teab paralleelide aksioomi;
näitab joonisel ja defineerib lähisnurki ja põiknurki;
teab sirgete paralleelsuse tunnuseid;

•
•

joonestab ja defineerib kolmnurga välisnurga;
leiab kolmnurga puuduva nurga, võrdhaarse kolmnurga
tipunurga alusnurga järgi ja vastupidi.

•
•
•
•

joonestab ja defineerib kolmnurga kesklõigu;
teab kolmnurga kesklõigu omadusi ja kasutab neid.
defineerib ja joonestab trapetsi ja tema kesklõigu;
teab trapetsi kesklõigu omadusi ning kasutab neid.

Kolmnurga mediaan. Mediaanide
lõikepunkt, selle omadus .

•

defineerib ja joonestab kolmnurga mediaani, selgitab
mediaanide lõikepunkti omaduse;

Kesknurk. Ringjoone kaar. Kõõl.
Piirdenurk, selle omadus.

•
•

leiab jooniselt ringjoone kaare, kõõlu, kesk- ja piirdenurga;
teab seost kesknurga ja piirdenurga kohta.

Ringjoone lõikaja ja puutuja.

•
•

joonestab ringjoone lõikaja ja puutuja;
teab, et ühest punktist ringjoonele joonestatud puutujate
puutepunktid on võrdsetel kaugustel sellest punktist.

•

teab mis on kolmnurga siseringjoone ja ümberringjoone
keskpunkt ja oskab joonestada sise- ja ümberringjoont;
teab kolmnurkade sarnasuse tunnuseid ja kasutab neid;
teab teoreeme sarnaste hulknurkade ümbermõõtude ja
pindalade kohta ning kasutab neid ülesannete lahendamisel;
selgitab mõõtkava tähendust;
lahendab rakendusliku sisuga ülesandeid.

Kahe sirge lõikamisel kolmanda
sirgega tekkivad nurgad.
Kahe sirge paralleelsuse tunnused.
Kolmnurga välisnurk, selle
omadus.
Kolmnurga sisenurkade summa.
Kolmnurga kesklõik, selle omadus.
Trapets. Trapetsi kesklõik, selle
omadus.

Ringjoone puutuja ja puutepunkti
joonestatud raadiuse ristseis.
Kolmnurga ümber- ja siseringjoon.
Hulknurk, apoteem.
Võrdelised lõigud. Sarnased hulknurgad. Kolmnurkade sarnasuse
tunnused. Sarnaste hulknurkade
ümbermõõtude ja pindalade suhe.
Maa-alade kaardistamise näiteid.

•
•
•
•

2.7. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
1. Algebra – 9. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused
•
•
•
•

Algebraline murd, selle
taandamine. Tehted algebraliste
murdudega. Ratsionaalavaldise
lihtsustamine.
2. Funktsioonid – 9. klass
Õppesisu
Arvu ruutjuur. Ruutvõrrand.
Ruutvõrrandi lahendivalem.
Ruutvõrrandi diskriminant.
Taandatud ruutvõrrand.

taandab algebralise murru kasutades tegurdamist;
korrutab, jagab ja astendab algebralisi murde;
liidab ja lahutab algebralisi murde;
lihtsustab lihtsamaid (kahetehtelisi) ratsionaalavaldisi.

Taotletavad õppetulemused
•
•
•
•
•
•
•

eristab ruutvõrrandit teistest võrranditest;
nimetab ruutvõrrandi liikmed ja nende kordajad;
liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja mittetäielikeks;
lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid;
lahendab taandamata ja taandatud ruutvõrrandeid;
kontrollib ruutvõrrandi lahendeid;
lahendab lihtsamaid tekstülesandeid ruutvõrrandi abil;

Tekstülesannete lahendamine
ruutvõrrandi abil.
Ruutfunktsioon
y = ax2 + bx + c, selle graafik.
Parabooli nullkohad ja
haripunkt.

•
•

nimetab ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning kordajad;
joonestab ruutfunktsiooni graafiku ja selgitab ruutliikme kordaja
ning vabaliikme geomeetrilist tähendust; nullkohtade tähendust,
leiab nullkohad ning haripunkti graafikult ja arvutamise teel;

3. Geomeetria– 9. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Pythagorase teoreem. Korrapärane hulknurk. Nurga
mõõtmine. Täisnurkse
kolmnurga teravnurga siinus,
koosinus ja tangens.

•

Püramiid. Korrapärase
nelinurkse püramiidi pindala
ja ruumala.

•

Silinder, selle pindala ja
ruumala. Koonus, selle
pindala ja ruumala. Kera, selle
pindala ja ruumala.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

arvutab Pythagorase teoreemi abil täisnurkse kolmnurga
hüpotenuusi ja kaateti;
leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi;
trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse kolmnurga elemente.

tunneb ära kehade hulgast korrapärase püramiidi ja nimetab selle
tahud, tipud, kõrguse, servad, apoteemi, põhja apoteemi;
arvutab püramiidi pindala ja ruumala;
skitseerib püramiidi;
selgitab, kuidas tekib silinder;
näitab silindri ja koonuse telge, kõrgust, moodustajat, põhja
raadiust, diameetrit, külgpinda ja põhja;
arvutab silindri ja koonuse pindala ning ruumala;
eristab mõisteid sfäär ja kera; selgitab, mis on kera suurring;
arvutab kera pindala ja ruumala.

Ainevaldkond „Loodusained“ põhikoolis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Loodusteaduslik pädevus
Loodusteaduslik pädevus väljendub oskuses vaadelda, mõista ning selgitada keskkonnas eksisteerivaid
objekte ja protsesse, analüüsida keskkonda, märgata selles esinevaid probleeme, võtta vastu
igapäevaelulisi keskkonnaalaseid pädevaid otsuseid ja prognoosida nende mõju, tunda huvi
loodusteaduse vastu, väärtustada looduslikku mitmekesisust ning säästvat eluviisi.
Põhikooli lõpetaja:
1) tunneb huvi keskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu;
2) vaatleb, analüüsib ning selgitab keskkonna objekte ja protsesse, leiab nendevahelisi seoseid;
3) oskab märgata ja lahendada loodusteaduslikke probleeme ning esitada saadud järeldusi;
4) kasutab loodusteadusalase info hankimiseks erinevaid, allikaid, analüüsib ja hindab neid;
5) väärtustab keskkonda kui tervikut, järgib vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nädalatundide jaotumine klassiti
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia.
Õppeaine
7. kl
8. kl
9. kl
Loodusõpetus
2
Bioloogia
1
2
2
Geograafia
1
2
1
Füüsika
2
2
Keemia
2
2

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Loodusteaduslikes õppeainetes käsitletakse keskkonna bioloogiliste, geograafiliste, keemiliste,
füüsikaliste ja tehnoloogiliste objektide ning protsesside omadusi, seoseid ja vastasmõjusid.
Olulisel kohal on sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva õpilase kujundamine, kes
märkab ja teadvustab keskkonnaprobleeme, oskab neid lahendada, langetada pädevaid.
Bioloogia kujundab õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning
elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest. Ühtlasi omandatakse positiivne hoiak kõige elava ja
ümbritseva suhtes, väärtustatakse looduslikku mitmekesisust ning säästvat eluviisi.
Geograafia on lõimiv õppeaine, mis kujundab õpilaste arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest
nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest.
Füüsikat õppides omandavad õpilased arusaama põhilistest füüsikalistest protsessidest ning
füüsikaseaduste rakendamise võimalustest tehnika ja tehnoloogia arengus.
Keemias omandavad õpilased teadmisi ainete omadustest ja oskusi keemilistes nähtustes orienteeruda
ning suutlikkuse mõista eluslooduses toimuvate keemiliste protsesside seaduspärasusi.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Loodusainetes arendatakse õpilaste väärtuspädevust - kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja
ümbritseva suhtes, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse
tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning
kujundatakse tervislikke eluviise.
Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju hindamisega
looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning neile
lahenduste leidmisega. Sotsiaalset pädevust kujundavad ka vaatlus- ja katsetulemuste analüüs ning
kokkuvõtete suuline esitus.
Enesemääratluspädevust arendatakse eelkõige bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese anatoomia,
füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid: selgitatakse individuaalset energia- ja toitumisvajadust,
haigestumistega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte.
Õpipädevust arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamisega: õpilased
omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi,
planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid..
Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest allikatest, sh
internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. Olulisel kohal on vaatlus- ja
katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete esitus..
Matemaatikapädevuse areng kaasneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tuleb katse- või
vaatlusandmeid esitada tabelitena ja arvjoonistena, neid analüüsida, leida omavahelisi seoseid ning
siduda arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga.
Ettevõtlikkuspädevust kujundades saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning
vastava valdkonnaga tegelevatest ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab uurimuslik
käsitlus, kus süsteemselt planeeritakse katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse tulemusi.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. Loodusaineid
õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja kirjaliku teksti loomise
oskus ehk emakeelepädevus.
Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige uurimusliku õppe kaudu, milles on
oluline koht andmete analüüsil, tõlgendamisel ja tulemuste esitamisel.
Õppides
mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning inimese ja tehnika
mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. Füüsikateadmised loovad
teoreetilise aluse, et mõista seoseid looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel.
Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel
käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.
Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevate võõrkeelsete teatmeallikate
kasutamine. Loodusteaduslikud ained kasutavad võõrsõnu, mille tähendus on vaja teadvustada.

1.5.2. Läbivad teemad
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel on loodusainetel tähtis roll.
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Loodusainetes omandatud teadmised, oskused
ja hoiakud lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale
õppimisele.
Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, teabe
kriitilise hindamise ning kasutamisega.
Loodusained toetavad läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja
tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid. Loodusainete õppimine
praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning
elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetatakse eelkõige keskkonnateemade
õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub keskkonnaküsimustega.
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ lõimub loodusteaduste kaudu, mis moodustavad teatud osa
kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma kultuuriline
mitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega geograafias.

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) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid, väljendab hoolivust kõigi elusolendite suhtes;
5) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat loodusteaduslikku teksti;

2.1.2. Õppeaine kirjeldus

Loodusõpetuse õppimisel on õpilaste peamisteks tunnetusobjektideks looduse objektid, nähtused ja
protsessid ning nendevahelised seosed. Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam
loodusest kui tervikust. Loodusõpetuses pannakse alus looduslike objektide ja nendevaheliste seoste
märkamise oskusele. Õpitakse mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust
looduskeskkonnast ning inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Loodusõpetust õppides kujuneb
arusaam, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi muutusi, mis
võivad olla soovitud või soovimatud. Omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes.
Õpilane õpib eesmärgistatult märkama ja vaatlema, küsimusi esitama, andmeid koguma ja
süstematiseerima, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema. Õpe on seotud igapäevaeluga.

2.1.3. Üldpädevuste kujundamine loodusõpetuses
Loodusõpetuse teemade õppimine arendab kõiki üldpädevusi. Enesemääratluspädevust ja
õpipädevust arendatakse loodusobjektide kirjeldamise ning uurimise kaudu. Suhtluspädevust arendab
keelekasutus, uut liiki tekstide mõistmine ja kasutamine. Ettevõtlikkuspädevust arendab uurimuslike
tööde tegemine, kus püstitatakse uusi probleeme (hüpoteese). Väärtuspädevust ja sotsiaalset pädevust
arendavad õpilaste ühine tegevus, rühmatööd ja praktilised tööd.

2.1.4. Valdkonnapädevuste kujundamine loodusõpetuses
Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel
käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse
eelkõige uurimusliku õppe kaudu, arendades loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on
tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel, tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja
diagrammidena. Loodusnähtuste seoste uurimisel rakendatakse matemaatilisi mudeleid.
Keelepädevust kujundab teabeallikate abil töötamine, mis rikastab õpilaste sõnavara. Oma töö
esitlemine ja valikute põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Iseseisva
töö ja projektide jaoks teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele. Sotsiaalne
pädevus kujuneb, kui ühiselt õpitakse järgima käitumisreegleid ja teistega arvestama. Praktiliste
tegevuste ja uurimusliku õppe kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust.

2.1.5. Lõiming läbivate teemadega loodusõpetuses
Loodusõpetusel on kandev roll on läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimisel.
Luuakse eeldused oma elukeskkonda vastutustundliku ning säästva suhtumise kujunemiseks, mis
omakorda aitavad ellu rakendada ka läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“. Oluline on erinevate
seisukohtade võrdlemine ja oma seisukohtade põhjendamine. Praktiliste tööde kaudu arendatakse
õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid – läbiv teema on siin „Tervis ja ohutus“. Loodusõpetus
toetab läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon“ IKT rakendamise kaudu aineõpetuses. Läbivat
teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ aitab rakendada tutvumine inimese elukeskkonna ja
tema rolliga nüüdisaegses maailmas. Oluline on huvi tekitamine bioloogia, geograafia, füüsika ja
keemia suhtes, enda eelduste ja võimaluste määratlemine, et oma soove teostada. Algatusvõime ja
koostöö toetamine on tihedalt seotud läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“
rakendumisega. Ettevõtlikkust toetavad projektid annavad õpilastele võimaluse oma võimeid
proovida. „Kultuuriline identiteet“ tutvumine koduümbruse kultuuriga loob eeldused, et teadvustada
oma kohta paljude erinäoliste kultuuridega maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke
elemente. Läbivat teemat „Teabekeskkond“ rakendatakse töö kavandamisel ja ainealastes projektides.

Info kogumiseks õpitakse kasutama mitmesuguseid teabekanaleid ning hindama kogutud info
usaldusväärsust.

2.1.6. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) rakendatakse nüüdisaegseid õppematerjale ja -vahendeid;
4) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused jne;
5) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: arutelud, väitlused, praktilised tööd jne.

2.1.7. Hindamine
Hindamise eesmärk on eelkõige toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Hindamisel lähtutakse
vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi vastavalt
ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega. Kirjalikke
ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida
hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ja vastavuses
õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse

2.1.8. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimisel korraldatakse valdav osa õpet klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud,
elektripistikud.
2. Õppeprotsessis võimaldatakse õuesõpet ning korraldatakse õppekäike.
3. Ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks võimaldatakse katsevahendid ja -materjalid ning
arvuti kasutamine, võimaldatakse ainekavale vastavad demonstratsioonivahendid.

2.2. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Väärtused ja hoiakud. 7. klassi õpilane:
1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust karjäärist;
2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel;
3) väärtustab katsetamisel korda ja peab kinni kokkulepitud reeglitest; hoiab katsevahendeid.
Uurimisoskused. 7. klassi õpilane:
1) teeb kindlaks probleemi või uurimisküsimuse ja sõnastab hüpoteesi;
2) koostab uurimisküsimusele vastava mudeli ja kavandab hüpoteesi kontrolliks katse;
3) teeb katseid, järgib juhendeid ja ohutusnõudeid, valib õigesti sobilikke mõõtevahendeid;
4) kannab katseandmed tabelisse, töötleb andmeid, esitab tulemused graafiliselt ning teeb järeldused;
5) tõlgendab tulemusi, kasutades matemaatikas ja teistes loodusainetes omandatud teadmisi.
Üldised loodusteaduslikud teadmised. 7. klassi õpilane:
1) kirjeldab kvantitatiivselt kehade omadusi ja nähtuste tunnuseid õpitud suuruste ning seoste järgi;
2) analüüsib graafiliselt esitatud infot ning teeb järeldusi protsessi olemuse kohta;

2.2.1. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Sissejuhatus
Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Ained ja segud

7. klass
1
15
6

Liikumine ja jõud
Tahke aine, vedelik, gaas
Mehaaniline töö ja energia
Soojusülekanne
Aine oleku muutumine

10
8
10
12
8

2.2.2. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Sissejuhatus
Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. Loodusteaduslik
uurimismeetod.

• Õpilane nimetab
loodusteadusliku
uurimismeetodi etappe.

2. Kehade kvantitatiivne kirjeldamine
Kehade omadusi. Pikkuse, pindala ja ruumala mõõtmine.
Kaalumine, mass. Aine tihedus.
Põhimõisted: mõõtmine, mõõtühik, mõõteriist, füüsikaline
suurus, mõõtesilinder, pikkus, pindala, ruumala, mass, tihedus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Mittekorrapärase kujuga keha pindala määramine.
Lõiming: geograafia: sammupaari pikkuse määramist saab
rakendada vahemaade hindamiseks; matemaatika.

• kirjeldab kehade omaduste
iseloomustamist arvuliselt ja
mõõtmise abil;
• mõõdab või määrab keha
pikkust, pindala, ruumala,
massi ja aine tihedust.

3. Ained ja segud
Ained ja materjalid. Aatomi ja aatomituuma ehitus. Keemilised
elemendid. Liht- ja liitained: nt vesinik, hapnik, süsinik, vesi ja
süsihappegaas ning nende sümbolid ja molekulivalemid.
Keemiline reaktsioon. Ainete segu. Segud ja lahused: õhk kui
segu, tahkete ja gaasiliste ainete lahustumine vedelikes.
Põhimõisted: aineosake, molekul, aatom, elektronkate, aatomituum, elektron, prooton, neutron, lahus, küllastunud lahus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Küllastunud lahuse valmistamine, segu lahutamine osadeks.
Lõiming: soolajärve tekkimise klimaatilised tingimused. Läbivate
teemadega „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ja „Tehnoloogia ja
innovatsioon“ seostub eelkõige „Soola tootmine“.

• teab, et kõik ained koosnevad
osakestest: aatomitest,
ioonidest või molekulidest;
molekulid koosnevad
aatomitest;
• oskab valmistada lahust ja
kirjeldada aine lahustumist
vees; toob näiteid
lahustuvatest ainetest ja
lahustest;
• kirjeldab segude lahutamise
võimalusi ja põhjendab
valitud meetodeid.

4. Liikumine ja jõud
Nähtus. Mehaaniline liikumine. Graafik.. Raskusjõu ja massi seos.
Põhjuse-tagajärje seos ja selle esitamine graafikul. Dünamomeetri
tööpõhimõte. Näiteid liikumise ja raskusjõuga seotud nähtuste
kohta. Kehade elektriseerimine. Positiivne ja negatiivne laeng.
Põhimõisted: trajektoor, teepikkus, aeg, kiirus, keskmine kiirus,
spidomeeter, jõud, dünamomeeter, raskusjõud, elektrilaeng.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1 Raskusjõu ja massi seose uurimine.
2. Kehade elektriseerimine ja laetud kehade vastastikmõju.
Lõiming: Ettevõtlikkuspädevust arendavad uurimuslike tööde
tegemine. Läbivatest teemadest seostub „Tervis ja ohutus“.
5. Tahke aine, vedelik, gaas

• kirjeldab mehaanilist liikumist
trajektoori ja kiiruse järgi,
määrab keha liikumise kiiruse;
• mõõdab või määrab keha
kiirust ja keskmist kiirust,
läbitud teepikkust;
• põhjendab keha liikumise
kiiruse ja suuna muutumist
jõu olemasoluga, toob näiteid
igapäevaelust;
• esitab teepikkuse sõltuvuse
ajast graafiliselt.
• põhjendab aineosakeste
vastastikmõjuga tahkete

Aine olekud. Aineosakeste liikumine - soojusliikumine. Ainete
iseeneslik segunemine. Aineosakeste vastastikmõju.
Soojuspaisumine. Temperatuuri mõõtmine. Soojuspaisumine ja
aine tihedus. Soojuspaisumine ja loodusnähtused.
Põhimõisted: tahke, vedelik, gaas, soojusliikumine,
soojuspaisumine, termomeeter, Celsiuse temperatuuriskaala.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ainete iseenesliku segunemise uurimine.
2. Soojuspaisumise uurimine.
Lõiming geograafiaga: kivimite murenemine soojuspaisumisel.
6. Mehaaniline töö ja energia
Mehaaniline töö ja energia, energia muundumine ja jäävus.
Põhimõisted: mehaaniline, kineetiline ja potentsiaalne energia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Töö määramine trepist ülesminekul.
Lõiming: seostub teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng“.
7. Soojusülekanne
Keha siseenergia. Soojuse eraldumine põlemisel. Aineosakeste
soojusliikumise ja temperatuuri seos. Soojusülekande liigid:
soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus. Soojuslik tasakaal.
Päikesekiirgus. Soojusülekanne looduses ja inimtegevuses.
Põhimõisted: keha siseenergia, põlemine, soojusülekanne,
soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus, soojuslik tasakaal.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1 Õhutemperatuuri ööpäevane muutumine eri aastaaegadel
Lõiming: geograafia: konvektsioon atmosfääris ja Maa sisemuses. Päikesekiirgus ning temperatuuri muutus ööpäeva kestel.
8. Aine olekute muutumine
Sulamine ja tahkumine. Aurumine ja kondenseerumine. Sublimeerumine ja härmastumine. Kaste, udu ja härmatis. Siseenergia
muutumine. Vee paisumine ja sellega seotud nähtused.
Põhimõisted: küllastunud olek, kondenseerumine,
destilleerimine, härmastumine.
Lõiming: geograafias: mineraalide tardumise mõiste. Magma
jahtumisel hakkavad esmalt tahkuma kõrgema sulamistemp.
ained. Tekivad kristallid.

•
•

ainete kuju säilivust ja
kõvadust, vedelike voolavust
ning gaaside lenduvust;
põhjendab ainete iseeneslikku
segunemist ja toob näiteid;
kirjeldab soojuspaisumise
olemust ning toob näiteid
soojuspaisumise rakenduste ja
tähtsuse kohta looduses.

• lahendab arvutusülesandeid
töö ja energia arvutamiseks;
• toob näiteid mehaanilise
energia muundumise kohta;
• määrab energiat ja tööd.
• põhjendab soojuse kandumist
ühelt kehalt teisele, toob
näiteid soojusülekande
praktilise rakenduse ja
esinemise kohta looduses;
• põhjendab energiasäästu
vajadust ning toob näiteid
soojuskao vähendamise kohta;
• toob näiteid päikesekiirguse
kasutamise kohta.
• kirjeldab kaste, udu ja
härmatise tekkimist;
• rakendab seaduspärasusi: aine
sulamiseks, aurumiseks kulub
soojust; tahkumisel,
kondenseerumisel ja
härmastumisel vabaneb
soojust.

3. BIOLOOGIA
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest;

2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja
vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) omab ülevaadet elusloodusest, organismidevahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga;
4) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
5) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
6) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest.
3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Bioloogia õppimise kaudu kujuneb õpilastel oluline asjatundlikkus, omandatakse positiivne hoiak
kõige elava suhtes ning väärtustatakse säästvat ja vastutustundlikku eluviisi. Tähtsal kohal on
igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste tegemise oskused.
Probleemide lahendamise kaudu saadakse tervikülevaade eluslooduse mitmekesisusest, omandatakse
bioloogias kasutatavad põhimõisted ning tutvustada inimese eripära ja tervislikke eluviise.
Õpilased saavad ülevaate bioloogia põhilistest saavutustest, seaduspärasustest ning
tulevikusuundumustest - see aitab neid ka tulevases elukutse valikus. Õppides omandatakse erinevate
teabeallikate kasutamise ja nendes leiduva teabe tõepärasuse hindamise oskus. Kõige sellega
kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi, mis võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi mõista.

3.1.3. Üldpädevuste ja loodusteadusliku pädevuse kujundamine bioloogias
Väärtuspädevus. Bioloogiaga kujundatakse positiivne hoiak bioloogilise mitmekesisuse suhtes.
Kujundatakse tervislikke eluviise.
Sotsiaalne pädevus. Bioloogias õpitakse tundma ühiskonnas kehtivaid norme seoses eluslooduse kaitse
ning kasutamisega. Reeglitega tutvutakse valdavalt rühmatöödes, kus mitmesugustes situatsioonides
õpitakse omavahel koostööd tegema ning leidma lahendusi erinevatele probleemidele.
Enesemääratluspädevus. Bioloogias õpitakse tundma inimese normaalset ehitust ja talitlust ning
tavalisemaid kõrvalekaldeid koos nende põhjuste ja vältimise võimalustega. Seeläbi omandavad
õpilased oskused iseennast mõista ja hinnata ning ka tervislikke eluviise järgida..
Õpipädevus. Arendatakse õpilaste oskusi uute teadmiste omandamiseks ning probleemide
lahendamiseks vajalike tegevuste planeerimiseks, läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.
Suhtluspädevus. Suhtluspädevust arendatakse bioloogias, tõstes senisest palju tähtsamale kohale
õpilaste analüüsi- ja tõlgendamisoskused ning õpitava erineval viisil väljendamise. Ülesannete
lahendamise tulemuste esitamisel hindavad keelekasutuse korrektsust nii õpetaja kui ka kaasõpilased.
Matemaatikapädevuse kujundamisel on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel, aga ka
tulemuste esitamisel tabelite ja joonistena ning info ülekandmisel ühest vormist teise.
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse probleemide sõnastamise ja nende
lahendamiseks sobilike strateegiate väljatöötamisega. Seejuures tutvutakse ka mitmesuguste elukutsete
ja tehnoloogiliste võimalustega bioloogiliste ressursside rakendamiseks. Loodusteadusliku pädevuse
kujundamisel:
•
•
•
•

õpitakse vaatlema erinevaid organisme ja nende elukeskkonda;
õpitakse analüüsima keskkonda kui terviksüsteemi;
õpitakse määratlema looduskeskkonnas esinevaid ning inimesega seonduvaid probleeme;
õpitakse võtma vastu pädevaid keskkonnaalaseid otsuseid ja prognoosima nende mõju.

3.1.4. Lõiming läbivate teemadega bioloogias

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Selleks on planeeritud paljude uurimuslike tööde läbiviimine.
Erinevate teemadega seonduvalt tutvustatakse ka bioloogiaga seonduvaid elukutseid ning
edasiõppimise võimalusi.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Eelkõige käsitletakse seda seoses ainekava teemaga „Ökoloogia ja
keskkonnakaitse“, kuid see leiab kajastamist ka organismide, nende elupaikade ja eluprotsesside
mitmekesisust käsitledes kõigi teiste teemade raames.
Kodanikualgatust ja ettevõtlikkust arendatakse mitmesuguste probleemide määratlemisel,
lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel. Lisaks sellele tutvutakse kehtiva seadusandlusega
seoses eluslooduse kaitse ja kasutamisega ning reeglite eiramise tuvastamisega oma kodukohas.
Kultuuriline identiteet. Bioloogia õppimisel pööratakse tähelepanu sellele, kuidas on ajast aega
loodusväärtusi kasutatud ning millised tõekspidamised on loodusprotsessidega kaasnenud.
Teabekeskkond. See läbiv teema leiab käsitlemist eelkõige seoses probleemide lahendamise ja
uurimuslike töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Ainekavas on esitatud palju võimalusi IKT kasutamiseks bioloogia
õppimisel, sh uurimuslike tööde tegemiseks.
Tervis ja ohutus. Tutvutakse erinevatel elundkondadel enam levinud terviseprobleemide bioloogiliste
alustega, kuid ka treenimise mõjuga elundkondadele.
Väärtused ja kõlblus. Bioloogias pööratakse põhitähelepanu bioloogilise mitmekesisuse
väärtustamisele ning sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele.

3.1.5. Lõiming teiste õppeainetega bioloogias
Loodusõpetus. Bioloogia õppimise aluseks on kõik loodusõpetuse bioloogiaalased teemad: inimese
meeled, organismid ja elupaigad, inimene, organismide rühmad ja kooselu, elu mitmekesisus Maal, vesi
kui elukeskkond, asula elukeskkonnana, soo elukeskkonnana, aed ja põld elukeskkonnana, mets
elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkond Eestis.
Geograafia. Geograafia toetab bioloogia õppimist kliima-, veestiku- ja loodusvööndite teemade kaudu.
Kui geograafias käsitletakse veestiku (eluta keskkonna) kaitset, siis bioloogias vee-elustiku (elusa
keskkonna) kaitset ning need moodustavad üksteist täiendava terviku. Loodusvööndite käsitlemine
geograafias tugineb loodusõpetuses omandatud teadmistele bioloogilisest mitmekesisusest ja
võimaldab omakorda bioloogilise mitmekesisuse temaatikat käsitleda bioloogiatundides üldistatud
tasemel. Geograafias õpitav geokronoloogiline ajaskaala on bioloogias bioevolutsiooni õppimise
aluseks. Maa ajaloos. Linnastumisega kaasnevate probleemide käsitlemine geograafias toetab
keskkonnaproblee-mide käsitlemist bioloogias ja vastupidi.
Keemia. Keemias õpitav annab põhikoolibioloogiale aluse laboritöövõtete omandamise ja sümbolikeele õppimise kaudu. Keemias õpitakse lugema keemiliste elementide tähiseid ja ainete valemeid ning
iseloomustama erinevaid aineid. Oluline on ka iooni mõiste lahtiseletamine. Põhikooli bioloogias
kasutatakse teadmisi metallidest ja mittemetallidest, sooladest, hapetest, alustest ning vähem ka nende
kõigi ioonidest. Bioloogia omakorda pakub keemiale uurimisobjekte ning igapäevaelulisi protsesse,
milles keemilisi protsesse analüüsida. Bioloogia erinevate teemade mõistmiseks on vaja omandada
teadmised lahustest ja segudest ning nende tekkimisest ja iseloomustamisest.

Füüsika. Tähtis on mõõtühikute teisendamise oskus. Nii saab bioloogias rakendada füüsikas
omandatud teadmisi massist, aine tihedusest, kehade liikumisest ning jõududest ja vastastikmõjust
looduses. Füüsikas õpitud teadmised võnkumistest ja lainetest ning valguse levimisest toetavad
meeleelundite tööpõhimõtete mõistmist bioloogias. Soojuspaisumise ja soojusülekande protsesside
mõistmine võimaldab aru saada ka mitmesugustest bioloogilistest protsessidest.
Inimeseõpetus. Kui bioloogias keskendutakse inimese kehaliste protsesside õppimisele, siis
inimeseõpetuses on põhirõhk viidud vaimsete protsesside ja suhete ning nende arengu analüüsile.
Inimese tervise teemasid käsitletakse peamiselt inimeseõpetuses ja bioloogias vaadeldakse vaid kõige
levinumaid või olulisemaid kõrvalekaldeid bioloogilisest aspektist. Esmaabi käsitletakse vaid
inimeseõpetuses. Inimese areng murdeeas ja suguline küpsemine on eelkõige inimeseõpetuse teemad
ning bioloogia keskendub täiskasvanud inimeses toimuvatele protsessidele. Tervisliku toitumise
teemat õpitakse eelkõige inimeseõpetuses ning bioloogia rõhuasetus on inimeses toimuvate protsesside
mõistmisel. Mõlemaid teadmisi kasutades saadakse aga paremini aru tervisliku toitumise põhimõtetest
ning seetõttu käsitletakse neid põgusalt ka bioloogias.
Matemaatika annab bioloogias vajalikud teadmised ja oskused arvutamiseks ja võrdlemiseks, tabelite
ja jooniste koostamiseks ning analüüsimiseks. Ka toetab matemaatika mitmete füüsikaliste suuruste
mõistmist, õpitakse nende mõõtmist, mõõtühikuid ja esitamist ning ühikute teisendamist. Bioloogias
rakendatakse sageli mõisteid „protsent“ ja vähem ka „promill“ ning matemaatikas omandatakse
arusaam nende olemusest ja vajalikud oskused protsentarvutuste tegemiseks.

3.1.6. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava üldpädevustest, eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) lähtutakse sellest, et õpilase õpikoormus on mõõdukas ja jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja erinevaid õppemeetodeid;
4) rakendatakse nüüdisaegseid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, jne.
3.1.7. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamisel
arvestatakse õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavaga taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke
ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida
hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses
õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse
ning mis on hindamise kriteeriumid.

3.1.8. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdav osa õppest toimub klassis, kus on soe ja külm vesi, elektripistikud ja IT vahendid.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekavale vastavad demonstratsioonivahendid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekava järgi õppida arvutiklassis.

3.2. III kooliaste
3.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks

Põhikooli lõpetaja:
1) saab aru eluslooduse olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest;
2) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse kooskõlast;
3) kasutab bioloogiaalase info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
4) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
5) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning kasutab teadmisi elukutsevalikul;

3.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Bioloogia uurimisvaldkond
Selgroogsete loomade tunnused
Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
Selgroogsete loomade paljunemine ja areng
Taimede tunnused ja eluprotsessid
Seente tunnused ja eluprotsessid
Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid
Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Inimene ja elukeskkond, luud ja lihased
Vereringe
Seedimine, eritamine ja hingamine
Paljunemine ja areng
Talituste regulatsioon
Infovahetus väliskeskkonnaga
Pärilikkus ja muutlikkus
Evolutsioon
Kokku

7. klass
8
11
10
6
35

8. klass
20
12
14
11
13
70

9. klass
10
8
11
9
8
7
10
7
70

3.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Bioloogia uurimisvaldkond – 7. klass
Bioloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega. Bioloogia
peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. Loodusteadusliku meetodi etapid ja rakendamine.
Organismide jaotamine loomadeks, taimedeks,
seenteks, algloomadeks ja bakteriteks.
Põhimõisted: bioloogia, organism, vaatlus, eksperiment
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Eri organismirühmade välistunnuste võrdlemine
reaalsete objektide või veebist saadud info alusel.
2. Selgroogsete loomade tunnused – 7. klass
Selgrootud ja selgroogsed loomad. Imetajad, linnud,
roomajad, kahepaiksed ja kalad looduses. Loomade
püügi, jahi ning kaitsega seotud reeglid.
Põhimõisted: selgroogne ja selgrootu loom, meeleelund,
elukeskkond, elupaik.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine

• selgitab bioloogiateaduste seost teiste
loodusteaduste ja igapäevaeluga;
• analüüsib bioloogiateadmiste
vajalikkust erinevates elukutsetes;
• võrdleb loomade, taimede, seente,
algloomade ja bakterite välistunnuseid;
• jaotab organisme kirjelduse alusel
loomadeks, taimedeks ning seenteks;
• seostab eluavaldused erinevate
organismirühmadega;
• seostab imetajate, lindude, roomajate,
kahepaiksete ja kalade välistunnuseid
nende elukeskkonnaga;
• analüüsib selgroogsete loomade osa
looduses ja nende erinevate meelte
olulisust sõltuvalt elupaigast ja -viisist;
• leiab ning analüüsib infot loomade
kaitse, püügi ja jahi kohta;

Selgroogsete loomade elutegevuse analüüsimine ja
nende mitmekesisuse kaardistamine lähiümbruses.

3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus – 7. kl
Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Selgroogsete
loomade seedeelundkonna eripära, hingamiselundite
ehitus ja talitlus: lõpused vees ja kopsud õhkkeskkonnas
elavatel organismidel, naha kaudu hingamine.
Põhimõisted: ainevahetus, hingamine, seedimine, süda,
suur ja väike vereringe, lõpus, kops, magu, soolestik,
loomtoidulisus, taimtoidulisus, segatoidulisus.
4. Selgroogsete loomade paljunemine ja areng – 7. kl.
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.
Põhimõisted: lahksugulisus, munarakk, seemnerakk,
viljastumine, haudumine, otsene ja moondega areng.

• selgitab erinevate selgroogsete loomade
hingamiselundite talitlust;
• võrdleb hingamist kopsude, naha ning
lõpuste kaudu õhk- ja vesikeskkonnas;
• võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid
organisme ning toob näiteid;
• analüüsib selgroogsete eri rühmade
südame ehituse ja vereringe eripära;
• analüüsib kehasisese ja kehavälise
viljastumise ning lootelise arengu
eeliseid selgroogsetel loomadel;
• hindab otsese ja moondega arengu
olulisust ning toob selle kohta näiteid;
• võrdleb noorte selgroogsete loomade eri
rühmade toitmise, kaitsmise ja
õpetamise olulisust.

3.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Taimede tunnused ja eluprotsessid – 8. klass
Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused
võrreldes selgroogsete loomadega. Õis-, paljasseemne-,
sõnajalg- ja sammaltaimede ning vetikate välisehituse
põhijooned. Taime- ja loomaraku peamiste osade ehitus
ning talitlus. Õistaimede organite ehituse ja talitluse
kooskõla. Fotosünteesi üldine kulg, selle tähtsus.
Suguline ja mittesuguline paljunemine, putuk- ja
tuultolmlejad taimed, taimede kohastumus. Seemnete
idanemiseks ja taimede arenguks vajalikud tingimused.
Põhimõisted: rakk, rakukest, -membraan, -tuum, mitokonder, klorofüll, kloroplast, kromoplast, vakuool, kude,
õhulõhe, fotosüntees, anorgaaniline ja orgaaniline aine,
õis, tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Taimede mitmekesisuse kaardistamine kooli
lähiümbruses.
2. Seente tunnused ja eluprotsessid – 8. klass
Seente võrdlus taimede ja loomadega. Seente paljunemine
eoste ja pungumise teel. Toitumine surnud ja elusatest
organismidest, parasitism ja sümbioos. Eoste levimusviisid. Käärimiseks vajalikud tingimused. Inimeste ja
taimede nakatumine seenhaigustesse ning selle vältimine.
Samblikud, nende mitmekesisus.

• võrdleb eri taimerühmadele
iseloomulikku välisehitust,
paljunemisviisi, kasvukohta ja levikut;
• analüüsib taimede osa looduse kui
terviksüsteemi jätkusuutlikkuse
tagamisel ja inimtegevuses;
• eristab looma- ja taimerakku ning
nende peamisi osi;
• analüüsib õistaimede organite ehituse
sõltuvust taime kasvukohast ning
paljunemis- ja levimisviisist;
• koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõppproduktidest;
• analüüsib sugulise ja mittesuguliste
paljunemise eeliseid, võrdleb
erinevaid paljunemisviise.
• iseloomustab seente ehituslikku ja
talitluslikku mitmekesisust;
• selgitab seente ja samblike
paljunemise viise;
• analüüsib parasiitlus ja sümbioosi;
• selgitab samblikke moodustavate
seente ja vetikate vastasmõju;

Põhimõisted: ainurakne, hulkrakne, käärimine,
pungumine, sümbioos, mükoriisa.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Seente ehituse uurimine mikroskoobiga.
3. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid – 8.kl.
Selgrootute loomade üldiseloomustus. Käsnade,
ainuõõssete, usside, limuste, lülijalgsete ja okasnahksete
peamised välistunnused ja levik. Vabalt elavate ning
parasiitse eluviisiga selgrootute loomade kohastumused
hingamiseks ja toitumiseks, hingamine lõpuste, kopsude
ja trahheedega, erinevad toidu hankimise viisid. Paljunemise eripära otsesel, täis- ning vaegmoondelisel arengul.
Põhimõisted: trahhee, lihtsilm, liitsilm, suised, kombits,
tundel, liitsugulisus, täismoondega areng, vaegmoondega
areng, vastne, parasitism, peremees, vaheperemees.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Lülijalgsete loomade välistunnuste võrdlemine luubiga
4. Mikroorganismide ehitus ja eluprotsessid – 8. klass
Mikroorganismide levik ning tähtsus. Bakterite aeroobne
ja anaeroobne eluviis ning parasitism. Käärimise tingimused. Bakterite paljunemine ja levik. Bakterhaigustesse
nakatumine ja haiguste vältimine. Viirused.
Põhimõisted: bakter, algloom, viirus, pulseeriv vakuool,
silmtäpp, pooldumine, aeroobne ja anaeroobne eluviis.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Bakterikultuuri kasvatamine.
5. Ökoloogia ja keskkonnakaitse – 8. klass
Organismide jaotamine liikidesse. Populatsioonide, ökosüsteemi ja biosfääri struktuur. Looduslik tasakaal.
Eluta ja eluslooduse tegurid. Biomassi juurdekasvu
püramiidi moodustumine ning toiduahela lülide
arvukuse leidmine. Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus.
Inimtegevus keskkonna-probleemide lahendamisel.
Põhimõisted: liik, populatsioon, levila, ökosüsteem,
kooslus, eluta- ja eluslooduse tegurid, aineringe,
konkurents, looduslik tasakaal, keskkonnakaitse,
looduskaitse, bioloogiline mitmekesisus, biosfäär.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Biomassi püramiidi ülesannete lahendamine.

• põhjendab, miks samblikud kasvavad
seal, kus taimed ei kasva;
• analüüsib seente ja samblike osa
looduses ja inimtegevuses;
• analüüsib erinevate selgrootute
loomade osa ning toob näiteid;
• seostab liikumisorganite ehitust
selgrootute loomade eri rühmadele
iseloomulike liikumisviisidega;
• analüüsib selgrootute loomade
erinevate meelte arengutaseme seost
elupaiga ja toitumisviisiga;
• analüüsib lahk- ja liitsugulisuse
eeliseid selgrootute loomade
erinevatel rühmadel;
• hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise
arengu eeliseid ning toob näiteid;;
• selgitab bakterite ja algloomade
levikut erinevates elupaikades;
• analüüsib ning selgitab bakterite ja
algloomade tähtsust looduses;
• selgitab toidu bakteriaalse riknemise
eest kaitsmise viise;
• teab, kuidas vältida inimese
sagedasemaid bakter- ja viirushaigusi;
• väärtustab bakterite tähtsust looduses.
• selgitab populatsioonide, liikide,
ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri
ning toob selle kohta näiteid;
• selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ja inimtegevuse mõju ökosüsteemide muutumisele;
• analüüsib infot ökoloogiliste tegurite
mõju kohta organismide arvukusele;
• hindab liigisisese ja liikidevahelise
konkurentsi tähtsust;
• lahendab biomassi püramiidi üles.;
• lahendab bioloogilise mitmekesisuse
kaitsega seotud dilemma probleeme;

3.2.5. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
Õppesisu
1. Inimese elundkonnad – 9. klass
Inimese elundkondade põhiülesanded. Naha ehitus ja
ülesanded infovahetuses väliskeskkonnaga.
Põhimõisted: tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond,
erituselundkond, suguelundkond, nahk.

Õpitulemused
• seostab inimese elundkondi nende
põhiülesannetega;
• selgitab naha ülesandeid;
• analüüsib naha ehitust ja talitlust;
• väärtustab naha tervishoiuga seotud
tervislikku eluviisi.

2. Luud ja lihased – 9. klass
Luude ja lihaste osa tugi- ja liikumiselundkonnas.
Inimese luustiku võrdlus teiste selgroogsete loomadega.
Lihaste ehituse ja talitluse kooskõla. Treeningu mõju tugija liikumiselundkonnale. Luumurrud, lihasrebendid.
Põhimõisted: toes, luu, lihas, liiges.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Loomsete kudede ehituse võrdlemine mikroskoobiga.
3. Vereringe – 9. klass
Inimese ja teiste imetajate vereringeelundkonna erisused.
Immuunsuse kujunemine ja häired, allergia, AIDS.
Treeningu mõju vereringele. Veresoonte lupjumise ning
kõrge ja madala vererõhu põhjused.
Põhimõisted: veresoon, arter, veen, kapillaar, arteriaalne
veri, venoosne veri, vererõhk, hemoglobiin, vereplasma,
hüübimine, lümf, lümfisõlm, antikeha, HIV, AIDS.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Uurimus: füüsilise koormuse mõjust pulsile, vererõhule.
4. Seedimine ja eritamine – 9. klass
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. Isikliku toitumisharjumuse analüüs.
5. Hingamine – 9. klass
Hingamiselundkonna ehituse ja talitluse seos. Sisse- ja
väljahingatava õhu koostise võrdlus. Hapniku ülesanne
rakkudes. Hingamiselundkonna levinumad haigused.
Põhimõisted: hingetoru, kopsutoru, hingamiskeskus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Praktilise töö: kopsumahu, hingamissageduse ning
omastatava hapniku hulga seoste uurimine.
6. Paljunemine ja areng – 9. klass
Mehe ja naise suguelundkonna ehituse ning talitluse
võrdlus. Muna- ja seemnerakkude küpsemine. Suguhaiguste levik. Munaraku viljastumine, loote areng,
raseduse kulg ja sünnitus. Pere planeerimine, abordiga
kaasnevad riskid.
Põhimõisted: emakas, munasari, seemnesari, munand,
ovulatsioon, sperma, munajuha, loode, platsenta,
nabanöör, sünnitamine, kliiniline ja bioloogiline surm.
7. Talitluste regulatsioon – 9. klass
Kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded.
Närviraku ehitus ja ülesanded. Elundkondade koostöö
inimese terviklikkuse tagamisel.
Põhimõisted: peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, dendriit,
neuriit, refleks, sisenõrenäärmed, hormoon.

• võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse,
roomaja ja kala luustikku;
• võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste
ehitust ning talitlust;
• selgitab luumurru ning lihase venituse
ja rebendi olemust ja tekkepõhjusi;
• analüüsib treeningu mõju tugi- ja
liikumiselundkonnale;
• analüüsib ja selgitab inimese
vereringeelundkonna talitlust;
• seostab erinevate veresoonte ja vere
koostisosade ehituslikku eripära;
• väärtustab tervislikke eluviise, mis
väldivad HlV-iga nakatumist;
• selgitab treeningu mõju vereringele;
• seostab inimese sagedasemaid
südame- ja veresoonkonnahaigusi
nende tekkepõhjustega;
• koostab ja analüüsib seedeelundkonna
ehituse jooniseid ning selgitab nende
alusel toidu seedimist;
• 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;
• analüüsib hingamiselundkonna
ehituse ja talitluse kooskõla;
• analüüsib jooniseid ja skeeme
hingamiselundkonna ehitusest;
• analüüsib treeningu mõju
hingamiselundkonnale;
• selgitab hingamiselundite levinumate
haiguste tekkepõhjusi;
• võrdleb naise ja mehe
suguelundkonna ehitust ning talitlust;
• võrdleb inimese muna- ja seemnerakkude ehitust ning arengut;
• analüüsib munaraku viljastumist
mõjutavaid tegureid;
• selgitab muutusi loote arengus;
• seostab inimorganismi vanuselisi
muutusi talitluslike muutustega;
• selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi ;
• seostab närviraku ehitust ja talitlust;
• kirjeldab hormoonide ülesandeid;
• selgitab närvisüsteemi ja hormoonide
osa elundkondade talitluses;

8. Infovahetus väliskeskkonnaga – 9. klass
Silma ehituse. Nägemishäirete vältimine ja korrigeerimine. Kõrvade ehitus. Haistmis- ja maitsmismeelega seotud
organite ehituse ja talitluse seosed.
Põhimõisted: pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kollatähn,
kepike, kolvike, lühi- ja kaugelenägevus, välis-, kesk- ja
sisekõrv, kõrvalest, trummikile, kuulmeluud, kuulmetõri.
9. Pärilikkus ja muutlikkus – 9. klass
Pärilikkus ja muutlikkus organismide tunnuste kujunemisel. DNA, geenide ja kromosoomide osa pärilikkuses.
Lihtsamate geneetikaülesannete lahendamine. Päriliku ja
mittepäriliku muutlikkuse tähtsus. Geenitehnoloogia.
Põhimõisted: muutlikkus, mutatsioon, kromosoom,
DNA, geen, dominantsus, retsessiivsus, geenitehnoloogia.
10. Evolutsioon – 9. klass
Bioloogilise evolutsiooni olemus. Looduslik valik. Liikide
teke ja muutumine. Kohastumine. Evolutsiooni
olulisemad etapid. Inimese evolutsiooni eripära.
Põhimõisted: evolutsioon, looduslik valik, olelusvõitlus,
kohastumine, kohastumus, ristumisbarjäär, fossiil.

• analüüsib silma osade ja suuraju
nägemiskeskuse koostööd;
• selgitab kaug- ja lühinägelikkuse
tekkepõhjusi;
• seostab kõrva ehitust kuulmis- ja
tasakaalumeelega;
• selgitab DNA, geenide ja kromosoomide seost ja osa pärilikkuses;
• lahendab dominantsete ja
retsessiivsete geenide avaldumisega
seotud lihtsamaid ülesandeid;
• analüüsib päriliku eelsoodumusega
haiguste vältimise võimalusi;
• selgitab bioloogilise evolutsiooni
olemust ja toob selle kohta näiteid;
• seostab olelusvõitlust loodusliku
valikuga;
• analüüsib liikide tekke ja muutumise
üldist kulgu;

4. GEOGRAAFIA
4.1. Üldalused
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
2) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale;
suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva arengu põhimõtteid;
3) planeerib ja teeb uurimistöid, vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi;
4) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot;
5) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste ja oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades;

4.1.2. Õppeaine kirjeldus
Geograafiat õppides kujuneb arusaam Maast kui tervikust, keskkonna ja inimtegevuse vastastikusest
mõjust. Kooligeograafia peamine eesmärk on näidispiirkondade õppimise kaudu saada ülevaade
looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja
vastastikustest seostest. Areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse omaks säästliku eluviisi ja
jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Globaliseeruva maailma
karmistuvas konkurentsis toimetulekuks peab inimene oma eluks, eelkõige õppimiseks, töötamiseks ja
puhkamiseks tundma järjest paremini maailma eri piirkondi ning nende majandust, kultuuri ja
traditsioone. Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia kasutamise
oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab. Suurt tähelepanu pööratakse
õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme.
Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Olulisel kohal on
erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe kriitilise hindamise oskus.

4.1.3. Üldpädevuste kujundamine geograafias
Väärtuspädevus areneb koos avastamis- ja tegutsemisrõõmuga, kui väärtustatakse teadmiste ja oskuste
omandamist. Õpilastel kujuneb positiivne, säästev ja jätkusuutlik hoiak keskkonna suhtes.
Sotsiaalne pädevus areneb mitmesuguste rühmas tehtavate praktiliste tööde kaudu, kui on vaja aidata
kaasõpilasi ning arvestada nendega ja nende arvamusega.
Enesemääratluspädevus areneb jõukohaste ja arendavate õpiülesannete lahendamise kaudu, kus
õpilasi suunatakse analüüsima oma nõrku ja tugevaid külgi loodusteaduste õppimisel. Tähtis on
näidata õpilastele nende positiivset arengut, stimuleerida nende usku oma võimetesse.
Õpipädevus areneb, kui õpilane mõistab, et õpitut saab rakendada igapäevaelus ja edaspidistes
õpingutes ning tulevases kutsetöös. Geograafia õppimine toetab õpipädevuse kujunemist mitmekesiste
õpitegevuste kaudu. Edukas edasijõudmine eeldab süstemaatilist õppimist. Suhtluspädevus areneb
geograafiaalaste tekstide analüüsimisel, tõlgendamisel ja koostamisel.
Matemaatikapädevus areneb geograafia õppimisel seoses jooniste, diagrammide, tabelite jms andmete
lugemise ja tõlgendamisega, samuti andmete põhjal jooniste, graafikute, tabelite jms koostamise ja
esitamisega ning mõõtmise ja mõõtühikute kasutamisega.
Ettevõtlikkuspädevuse arendamist toetab uurimuslik õpe, mis on suunatud sellele, et õpilased õpiksid
probleeme nägema, lahendama, ning paindlikult reageerima ideede teostamisel ilmnenud
võimalustele, pädevuse kujunemist soodustavad ka geograafias õpitavad majandusteemad.

4.1.4. Lõiming läbivate teemadega geograafias
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. Näidete toomine ja arutelud õpitava
rakendusest igapäevaelus ning geograafiaga seotud elukutsete tundmaõppimine.
Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Kõikidel loodusainetel, sh geograafial, on kandev roll
keskkonnas toimivate protsesside käsitlemisel. Integreeriva õppeainena lisandub geograafia õppimisel
ka keskkonnas ja ühiskonnas toimivate protsesside seoste tundmaõppimine ning inimtegevuse
tagajärgede prognoosimine.
Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“. Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse arendamine
toimub mitmesuguste probleemide määratlemisel, lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel.
Kodanikualgatust toetavad ka aktiivsed õppemeetodid, nt väitlused, rollimängud ja projektõpe.
Läbiv teema „Teabekeskkond“. See läbiv teema leiab geograafia õppimisel käsitlemist eelkõige seoses
teabeallikatest info kogumisega ning selle kriitilise hindamise ja kasutamisega.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ rakendub geograafia õppimisel IKT rakendamise kaudu
aineõpetuses. Geograafia ainekavas on esitatud mitmed võimalused IKT kasutamiseks.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“. Õpitakse keskkonna ja tervise vahelisi seoseid, näiteks õhu saastumise ja puhta magevee puudusega seotud probleemid, ilmastikuolud ja liiklusohutus, toiduainetööstuse teemade raames räägitakse tervislikust toidust.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“. Geograafiat õppides kujunevad keskkonda ja jätkusuutlikku
arengut väärtustavad hoiakud.
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“. Rahvastikuteemasid õppides saavad õpilased ülevaate
maailma kultuurilisest mitmekesisusest ning neil kujuneb tolerantsus erinevate kultuuride suhtes.

4.1.5. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja erinevaid õppemeetodeid;
5) rakendatakse nüüdisaegseid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;

4.1.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavaga taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse
sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige
töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

4.1.7. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse õpet vajaduse korral rühmades.
2. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt (iga õpilase
kohta atlas) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud vahendid
ja materjalid.

4.2. III kooliaste
4.2.1. Kooliastme õpitulemused
Põhikooli lõpetaja:
1) on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest ning saab aru
nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade
loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid;
3) kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis
sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja ühiskonnas toimuvate protsesside selgitamisel;
4) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias omandatud teadmisi
ja oskusi karjääri planeerides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

4.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Kaardiõpetus
Geoloogia
Pinnamood, rahvastik
Kliima
Veestik
Loodusvööndid
Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia

7. klass
10
10
15
18
17
-

8. klass
35
10

9. klass
-

Euroopa ja Eesti kliima
Euroopa ja Eesti veestik
Euroopa ja Eesti rahvastik
Euroopa ja Eesti asustus
Euroopa ja Eesti majandus
Euroopa ja Eesti põllumajandus, toiduainetetööstus ja teenindus
Kokku

70

8
7
10
70

9
10
16
35

4.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Kaardiõpetus – 7. klass
Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve.
Mõõtkava, vahemaade mõõtmine. Suundade määramine.
Asukoht ja selle määramine, koordinaadid. Ajavööndid.
Põhimõisted: plaan, kaart, geograafiline ja teemakaart,
satelliidifoto, aerofoto, asimuut, mõõtkava, poolus,
paralleel, ekvaator, meridiaan, geograafiline laius ja
pikkus, kaardivõrk, ajavöönd, maailmaaeg, vööndiaeg.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ilmakaarte ja asimuudi määramine kompassiga. Kaardi
järgi objektide leidmine ja asukoha kirjeldamine.
Lõiming: matemaatika: mõõtmine, mõõtühikute
kasutamine ja teisendamine, diagrammi lugemine;
ajalugu: geograafia areng, maadeavastused, ajaloos
kasutatavad kaardid; eesti keel: kohanimede õigekiri;
2. Geoloogia – 7. klass
Maa siseehitus. Laamade liikumine. Maavärinad.
Vulkaaniline tegevus. Inimeste elu ja majandustegevus
seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades. Kivimid.
Põhimõisted: maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja
ookeaniline maakoor, laam, kurrutus, magma, vulkaan,
vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja kustunud
vulkaan, kuumaveeallikas, geiser, maavärin, murrang,
seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami,
murenemine, sete, settekivim, tardkivim, paljand, fossiil.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Kivimite (liivakivi, lubjakivi, põlevkivi, kivisöe,
graniidi) ja setete (liiva, kruusa, savi) iseloomustamine
ning võrdlemine.
Lõiming: loodusõpetus: aine tihedus ja mass,
temperatuur, sulamine, tahkumine, sulamistemperatuur,
soojusülekande liigid, soojuspaisumine; füüsika: aine
tihedus ja rõhk; ainete olekute muutused; ajalugu:
katastroofilised maavärinad ja vulkaanipursked
minevikus; bioloogia: fossiilid; matemaatika: andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine; võõrkeel: sõnavara
täienemine mitmesuguste infoallikatega töötamisel.
3. Pinnamood – 7. klass

• leiab vajaliku kaardi teatmeteostest
või internetist;
• määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja
looduses kompassi järgi;
• mõõdab vahemaid kaardil erinevalt
esitatud mõõtkava kasutades;
• määrab etteantud koha geograafilised
koordinaadid ja leiab koordinaatide
järgi asukoha;
• määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera eri kohtades;
• koostab lihtsa plaani etteantud kohast;
• kasutab kaarte, tabeleid, graafikuid,
diagramme, jooniseid, pilte ja tekste,
et leida infot ja teha järeldusi.
• 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;
• 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 liiva, kruusa,
savi, moreeni, graniiti, liivakivi,
lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning
toob näiteid nende kasutamise kohta;
• on omandanud ülevaate maailma
mägisema ja tasasema reljeefiga

Pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine
kaartidel. Mäestikud ja mägismaad. Tasandikud.
Maailmamere põhjareljeef. Pinnamoe ja pinnavormide
muutumine aja jooksul.
Põhimõisted: pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon,
absoluutne ja suhteline kõrgus, 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.
Lõiming: füüsika: soojuspaisumine murenemisprotsessis;
ajalugu: pinnamoe mõju asustuse kujunemisele, ajaloosündmustega seotud konkreetsete pinnavormide (Skandinaavia mäestik, Alpid, Püreneed jmt) leidmine kaardilt;
4. Rahvastik – 7. klass
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe riigi
üldandmete ja sümboolika leidmine, geograafilise asendi
ja rahvastiku paiknemise iseloomustamine.
Lõiming: ajalugu: maailma poliitiline kaart, inimasustus
eri regioonides, linnade paiknemine ja teke; matemaatika:
diagrammide analüüs, osatähtsuse protsent, IT-andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine; võõrkeel: sõnavara
täienemine, kohanimede õigekiri ja hääldamine.
5. Kliima – 7. klass
Ilm ja kliima, mõju inimtegevusele. Kliimakaardid.
Päikesekiirguse jaotumine Maal. Aastaaegade kujunemine. Temperatuuri ja õhurõhu seos. Üldine õhuringlus.
Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale.
Põhimõisted: ilm, kliima, ilmakaart, kliimakaart,
kliimadiagramm, kuu ja aasta keskmine temperatuur,
päikesekiirgus, õhumass, passaadid, mandriline ja
mereline kliima, briisid, lumepiir, kliimavööde.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Kliima võrdlemine kliimakaartide ja -diagrammide
järgi kahes etteantud kohas ning erinevuste selgitamine.
Lõiming: füüsika: valguse levimine, peegeldumine ja
neeldumine, langemis- ja peegeldumisnurk; rõhumisjõud,
rõhk, baromeeter, soojusülekanne, soojuspaisumine,
Celsiuse skaala, soojusmahtuvus, soojusjuhtivus;
matemaatika: joon- ja tulpdiagrammi lugemine, aritmeetilise keskmise ja temperatuuriamplituudi arvutamine;

•
•
•

•

piirkondadest, nimetab ning leiab
kaardil mäestikud, mägismaad,
kõrgemad tipud ja tasandikud;
iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi
järgi etteantud koha pinnavorme;
kirjeldab joonise ja kaardi järgi
maailmamere põhjareljeefi;
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.

• 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 järgi mõne
piirkonna rahvaarvu muutumist;
• kirjeldab linnastumist, toob näiteid
linnastumise põhjuste kohta.
• leiab teavet Eesti ja muu maailma
ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal
praktilisi järeldusi;
• selgitab päikesekiirguse jaotumist
Maal ning teab aastaaegade
vaheldumise põhjusi;
• iseloomustab joonise järgi üldist
õhuringlust;
• selgitab ookeanide, merede ja
pinnamoe mõju kliimale;
• leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja
vahekliimavöötmed;
• iseloomustab ja võrdleb temaatiliste
kaartide ja kliimadiagrammide järgi
etteantud kohtade kliimat ning
selgitab erinevuste põhjusi;
• toob näiteid ilma ja kliima mõjust
inimtegevusele.

6. Veestik – 7. klass
Veeressursside jaotumine Maal. Veeringe. Maailmameri
ja selle osad. Temperatuur, soolsus ja jääolud maailmamere eri osades. Mägi- ja tasandikujõed. Jõgede veerežiim, üleujutused. Järved ja veehoidlad
Põhimõisted: veeringe, maailmameri, ookean, laht, väin,
sisemeri, ääremeri, vee soolsus, lang, soot, jõeorg, sälk-,
lamm- ja kanjonorg, delta, kõrgvesi, madalvesi, üleujutus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Allikate järgi ülevaate koostamine mingi mere kohta.
Lõiming: keemia: soolsus; füüsika: aine olekud,
veeringe; matemaatika: andmete kogumine; bioloogia:
veekogude reostumine ja kaitsmine.

• seostab etteantud piirkonna
veekogude arvukuse ja veetaseme
muutused kliimaga;
• iseloomustab ja võrdleb teabeallikate
järgi meresid, sh Läänemerd, ning
toob esile erinevuste põhjused;
• põhjendab teabeallikate abil
veetaseme muutumist jões;
• iseloomustab teabeallikate põhjal järvi
ja veehoidlad ning nende kasutamist;
• iseloomustab veeringet, selgitab veekogude tähtsust looduses.

4.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Loodusvööndid – 8. klass
Looduskomponentide vastastikused seosed.
Loodusvööndid. Jäävöönd. Tundra. Parasvöötme okas- ja
lehtmets, rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb.
Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Inimtegevus ja
keskkonna-probleemid erinevates loodusvööndites.
Põhimõisted: loodusvöönd, põhja- ja lõunapöörijoon,
seniit, põhja- ja lõunapolaarjoon, polaaröö ja -päev,
igikelts, taiga, stepp, preeria, oaas, must- ja punamuld,
erosioon, bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas,
kõrgmäestik, mandri- ja mägiliustik, Arktika, Antarktika.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ühe loodusvööndi kohta mõistekaardi koostamine.
Lõiming: bioloogia: bioloogiline mitmekesisus,
organismide kohastumused, keskkonnaprobleemid;
keemia: aineringed; füüsika: õhutemperatuur ja
õhurõhk, õhuringlus; ajalugu: inimasustus erinevates
keskkonnatingimustes; emakeel: väljendusoskuse
arendamine piirkondade kirjeldamisel.

• tunneb joonistel ja piltidel ära
loodusvööndid ning iseloomustab
kaardi järgi nende paiknemist;
• iseloomustab loodusvööndite kliimat,
veestikku, mullatekke tingimusi,
tüüpilisi taimi ja loomi;
• teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi
ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri
mäestikes;
• selgitab liustike tekkepõhjusi ning
iseloomustab nende paiknemist;
• toob näiteid looduse ja inimtegevuse
vastasmõju kohta erinevates
loodusvööndites ja mäestikes;
• iseloomustab ja võrdleb teabeallikate
põhjal etteantud piirkondi: asendit,
pinnamoodi, kliimat, veestikku, mullastikku, taimestikku, maakasutust,
loodusvarasid, rahvastikku, asustust.

2. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood
ning geoloogia – 8. klass
Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid. Euroopa
pinnamood. Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega. Eesti
pinnamood. Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad.
Mandrijää tegevus Euroopa pinnamoe kujunemises.
Põhimõisted: Eesti põhikaart, maastik, kõrg- ja
madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana
mäestik, platvorm, kilp, geokronoloogiline skaala,
kõrgustik, madalik, lavamaa, aluspõhi, pinnakate,
mandrijää, moreen, moreenküngas ja -tasandik, voor.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine

• 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;
• iseloomustab jooniste ja kaartide järgi
Eesti geoloogilist ehitust;
• iseloomustab kaardi järgi maavarade
paiknemist Euroopas, sh Eestis;
• iseloomustab mandrijää tegevust
pinnamoe kujundajana;

1. Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine
kodumaakonna pinnamoest ja maavaradest ning
seostamine geoloogilise ehitusega.
Lõiming: ajalugu: Euroopa poliitiline kaart, geokronoloogilise ja ajaloolise ajaskaala võrdlemine;
3. Euroopa ja Eesti kliima – 8. klass
Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima.
Euroopa ilmakaart. Kliimamuutuste tagajärjed Euroopas.
Põhimõisted: isoterm, õhurõhk, hoovus, läänetuuled,
kõrg- ja madalrõhuala, soe ja külm front, tsüklon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Interneti andmete järgi ilma võrdlemine etteantud
kohtades ning erinevuste põhjendamine.
Lõiming: füüsika: valguse levimine, peegeldumine ja
neeldumine, rõhk, baromeeter, soojusülekanne, soojuspaisumine, Celsiuse skaala, siseenergia, soojuskiirgus;
matemaatika: kliimadiagrammi lugemine, aritmeetilise
keskmise ja temperatuuriamplituudi arvutamine;
4. Euroopa ja Eesti veestik – 8. klass
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, pankrannik, laidrannik,
skäärrannik, luide, maasäär, rannavall, põhjavesi, vett
läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Kodukoha joogivee, selle omaduste uurimine.
Lõiming: keemia: vee keemiline koostis, joogivesi,
riimvesi, Läänemere reostumine; füüsika: põhjavee
kujunemine; bioloogia: Läänemere elustiku eripära ja
Läänemerega seotud keskkonnaprobleemid; võõrkeel:
sõnavara täienemine võõrkeelse materjaliga töötamisel.
5. Euroopa ja Eesti rahvastik – 8. klass
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. Eesti rahvuslik koosseis ja selle kujunemine.
Põhimõisted: rahvaloendus, rahvastikuregister,
sündimus, suremus, loomulik iive, rahvastiku-püramiid,
rahvastiku vananemine, ränne ehk migratsioon,
sisseränne, väljaränne, vabatahtlik ränne, sundränne.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Teabeallikate järgi oma maakonna või koduasula
rahvastiku analüüsimine.
Lõiming: ühiskonnaõpetus: migratsioon Euroopas, sh
Eestis, ja selle mõju ühiskonnale; matemaatika: diagrammide analüüs, üldkordajate arvutamine; võõrkeel:
sõnavara täienemine võõrkeelse materjaliga töötamisel.

• nimetab ning leiab Euroopa ja Eesti
kaardil mäestikud, kõrgustikud,
kõrgemad tipud, tasandikud:
lauskmaad, lavamaad, madalikud.
• iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima
regionaalseid erinevusi ja selgitab
kliimat kujundavate tegurite mõju
etteantud koha kliimale;
• iseloomustab ilmakaardi järgi
etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrgvõi madalrõhuala, soe ja külm front,
sademed, tuuled);
• mõistab kliimamuutuste uurimise
olulisust ja toob näiteid tänapäevaste
uurimisvõimaluste kohta;
• toob näiteid kliimamuutuste
võimalike tagajärgede kohta.
• iseloomustab Läänemere eripära ja
keskkonnaprobleeme;
• kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi
Läänemere rannikulõike.
• 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;
• iseloomustab Euroopa, sh Eesti
rannajoont ja veestikku, nimetab ning
näitab Euroopa ja Eesti kaardil
suuremaid lahtesid, väinu, saari,
poolsaari, järvi, jõgesid.
• leiab teabeallikatest infot riikide
rahvastiku kohta, toob näiteid
rahvastiku uurimise kohta;
• analüüsib teabeallikate järgi Euroopa
või mõne piirkonna, sh Eesti
rahvaarvu, selle muutumist;
• iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate järgi etteantud riigi, sh
Eesti rahvastikku ja selle muutumist;
• toob näiteid rahvastiku vananemisega
kaasnevatest probleemidest Euroopas,
sh Eestis;
• selgitab rännete põhjusi, toob
konkreetseid näiteid;
• iseloomustab Eesti rahvuslikku
koosseisu ning toob näiteid Euroopa
kultuurilise mitmekesisuse kohta.

4.2.5. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Euroopa ja Eesti asustus – 9. klass
Rahvastiku paiknemine Euroopas. Linnad ja maa-asulad.
Linnastumise põhjused ja linnastumine
Euroopas. Rahvastiku paiknemine Eestis. Eesti asulad.
Linnastumisega kaasnevad probleemid.
Põhimõisted: linnastumine, linnastu, valglinnastumine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Lühiuurimuse koostamine koduasulast.
Lõiming: ajalugu ja ühiskonnaõpetus: linnade
kujunemine ja kasv Euroopas, Eesti asustus ja haldusjaotus minevikus ja tänapäeval; bioloogia: linnastumisega kaasnevad keskkonnaprobleemid; matemaatika:
andmete kogumine, tõlgendamine ja esitamine,
rahvastiku keskmise tiheduse arvutamine.
2. Euroopa ja Eesti majandus – 9. klass
Majandusressursid. Majanduse struktuur. Energiaallikad,
nende kasutamine. Euroopa (sh Eesti) energiamajandus ja
energiaprobleemid. Põlevkivi kasutamine.
Põhimõisted: majandusressursid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital, tööjõud, tööjõu kvaliteet,
esmasektor, tööstus, teenindus, energiamajandus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Kahe Euroopa riigi energiaallikate kasutamise
analüüsimine elektrienergia tootmisel.
Lõiming: ühiskonnaõpetus: majanduse struktuur,
tööjõud, kapital; füüsika: energialiigid; keemia:
süsinikuühendid kütustena; matemaatika: andmete
kogumine, tõlgendamine ja esitamine.
3. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning
toiduainetööstus – 9. klass
Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid.
Põllumajandusettevõtted ja toiduainetööstus Euroopas ja
Eestis. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted: maakasutus, haritav maa, rohumaa.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Toidukaupade päritolu uurimine ning kodu- ja
välismaise kauba osatähtsuse hindamine tootegrupiti.
Lõiming: bioloogia: toiduainete koostis, tervislik
toitumine, taimede kasvunõuded, loomade kasv ja areng;
keemia: toidulisandid, taimekaitsevahendid, väetised;
ajalugu: erinevate kultuuride traditsioonid;
matemaatika: ühikud, saagikuse arvestamine (t/ha).
4. Euroopa ja Eesti teenindus – 9. klass
Teenindus ja selle jaotumine. Turism kui kiiresti arenev
majandusharu, selle liigid. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid. Eesti turismimajandus, transport.
Transpordi liigid. Euroopa transpordikoridorid.

• analüüsib kaardi järgi rahvastiku
paiknemist Euroopas, sh Eestis;
• analüüsib linnade tekke, asukoha ja
arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh
Eesti näitel;
• nimetab linnastumise põhjusi, toob
näiteid linnastumisega kaasnevate
probleemide kohta Euroopas, sh
Eestis, ja nende lahendamise
võimalustest;
• võrdleb linna ja maa-asulaid ning
analüüsib linna- ja maaelu erinevusi;
• nimetab ja näitab kaardil Euroopa
riike ja pealinnu ning Eesti linnu.
• analüüsib loodusressursside, tööjõu,
kapitali ja turgude mõju Eesti
majandusele;
• selgitab energiamajanduse tähtsust,
toob näiteid energiatootmise mõju
kohta keskkonnale;
• analüüsib soojus-, tuuma- ja
hüdroelektrijaama või tuulepargi
kasutamise eeliseid ja puudusi
elektrienergia tootmisel;
• analüüsib Eesti energiamajandust;
iseloomustab põlevkivi kasutamist;
• toob näiteid Euroopa, sh Eesti
energiaprobleemide kohta;
• toob näiteid taime- ja
loomakasvatusharude kohta;
• iseloomustab põllumajanduse
arengueeldusi Eestis ja põhjendab
spetsialiseerumist;
• iseloomustab mulda kui ressurssi;
• toob näiteid eri tüüpi
põllumajandusettevõtete kohta
Euroopas, sh Eestis;
• toob näiteid kodumaise toidukauba
eeliste kohta ja väärtustab Eesti
tooteid;
• toob näiteid põllumajandusega seotud
keskkonnaprobleemide kohta.
• toob näiteid erinevate teenuste kohta;
• iseloomustab ja analüüsib teabeallikate järgi etteantud Euroopa riigi
arengueeldusi ja turismimajandust;

Põhimõisted: isiku- ja äriteenused, avaliku ja erasektori
teenused, turism, transport, transiitveod.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ülevaate koostamine oma linna või maakonna turismiarengu eeldustest ja peamistest vaatamisväärsustest.
Lõiming: bioloogia: turismi ja transpordiga kaasnevad
keskkonnaprobleemid; ajalugu: kultuuriobjektid, usundid; kirjandus, kunst, muusika: Euroopa ja Eesti
kultuuriloolised paigad kui turismiobjektid;

• toob näiteid turismi positiivsete ja
negatiivsete mõjude kohta;
• analüüsib transpordiliikide eeliseid ja
puudusi reisijate ja kaupade veol;
• toob näiteid Euroopa peamiste
transpordikoridoride kohta;
• iseloomustab ja analüüsib
teabeallikate järgi eri transpordiliikide
osa Eesti-sisestes vedudes;

5. FÜÜSIKA
5.1. Üldalused
5.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus;
2) on omandanud argielus toimimiseks ja elukestvaks õppimiseks vajalikke füüsikateadmisi;
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 leidma füüsikaalast teavet;
6) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse;
7) on omandanud ülevaate füüsika seosest tehnika ja tehnoloogiaga ning vastavatest elukutsetest;

5.1.2. Õppeaine kirjeldus
Füüsika tegeleb loodusnähtuste seletamise ja vastavate mudelite loomisega ning on tihedalt seotud
matemaatikaga. Füüsika paneb aluse tehnika ja tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnilisi
elukutseid. Põhikooli füüsikakursus käsitleb üksnes väikest osa füüsikalistest nähtustest ja loob aluse,
millel hiljem tekib tervikpilt füüsikast kui loodusteadusest. Füüsikaõppes seostatakse õpitavat
igapäevaeluga, matemaatiliste oskustega, tehnika ja tehnoloogiaga. Nähtustega tutvumisel eelistatakse
katset, probleemide lahendamisel aga loodusteaduslikku meetodit. Õppeprotsessis kujunevad õpilasel
õpioskused, mida vajatakse edukaks õppeks. Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt
ning õpilase igapäevaeluga seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja
võimete mitmekülgsest arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni
kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid õppevorme: uurimuslikku õpet, arutelu,
ajurünnakuid, rollimänge, õppekäike jne. Õppetööd planeerides võib õpetaja muuta käsitletavate
teemade järjekorda, seejuures tuleb jälgida, et muudetud teemade järjestus jälgiks õpilaste arengulisi
iseärasusi. Kõigis õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.

5.1.3. Üldpädevuste kujundamine füüsikas
Väärtuspädevus. Väärtustatakse teadmiste ja oskuste omandamist läbi õpiprotsessi.
Energeetikaprobleemide kaudu saab vägagi erinevaid väärtustega seotud pädevusi edukalt arendada.
Sotsiaalne pädevus. Õpitakse erinevates situatsioonides omavahel koostööd tegema, üksteisega
arvestama, kaasõpilaste arvamust kuulama. Teemade käsitlemisel on võimalik rakendada rühmatöid.

Enesemääratluspädevus. Füüsikatundides toimub ka füüsikateadmiste rakendusvõimaluste
näitamine. Seeläbi tekib õpilasel arusaamine mitmesugustest looduse ja tehnoloogiaga seotud
elukutsetest ning saadud teadmised aitavad kindlasti õpilast järgneval kutsevalikul.
Õpipädevus. Õppimise oskusi kujundatakse probleemide lahendamisel ja uurimusliku õppe
rakendamisel. Seejuures arendatakse õpilastel oskusi uute teadmiste omandamiseks ja hüpoteeside
kontrollimiseks, probleemide lahendamiseks vajalike tegevuste planeerimiseks ja läbiviimiseks.
Suhtluspädevus. Õpitakse korrektselt kasutama füüsikalisi termineid ja teaduskeelele omast stiili.
Uurimuslike ülesannete ja probleemide lahendamise tulemuste kirjalikul ja suulisel esitamisel
hinnatakse keele kasutamise korrektsust nii õpetaja kui ka kaasõpilaste poolt.
Matemaatikapädevus. Ülesannete lahendamisel toimub matemaatiliste oskuste (tehted kümne
astmetega, protsentarvutused) arendamine ja kriitilise mõtlemise kujundamine. Uurimusliku õppe
kasutamisel tuleb andmeid analüüsida ja tõlgendada ning tulemused esitada tabelite ja joonistena.
Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse läbi probleemide sõnastamise ja nende
lahendamiseks sobilike strateegiate väljatöötamise. Seejuures tutvutakse ka erinevate elukutsete ja
tehnoloogiliste rakendustega, mis eeldavad füüsika-alaseid teadmisi ja oskuseid.

5.1.4. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) lähtutakse sellest, et õpilase õpikoormus on mõõdukas ning jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid;
5) rakendatakse nüüdisaegseid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid: arutelud, väitlused, uurimistöö, praktilised tööd jne.

5.1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemuste hindamisel
kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse
eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste
kontrollimise vormid on mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

5.1.6. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonivahendid õpetajale.
3. Võimaldatakse ainekavas nimetatud praktiliste tööde läbiviimiseks katsevahendid ja -materjalid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse vastavalt ainekavale õppimist arvutiklassis.

5.2. III kooliaste
5.2.1. Kooliastme õpitulemused

Põhikooli lõpetaja:
1) kasutab füüsikalisi suurusi ja seoseid loodus- ja tehnikanähtuste kirjeldamisel ja selgitamisel;
2) lahendab arvutus- ja graafilisi ülesandeid 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 viib
läbi eksperimendi, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi hüpoteesi kehtivuse kohta;
5) leiab füüsikaalast infot käsiraamatutest ja tabelitest ning kasutab seda ülesannete lahendamisel;
6) lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid;

5.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Valgusõpetus
Valgus ja valguse sirgjooneline levimine
Valguse peegeldumine ja murdumine
Mehaanika
Liikumine ja jõud
Kehade vastastikmõju
Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
Mehaaniline töö ja energia
Võnkumine ja laine
Elektriõpetus
Elektriline vastastikmõju
Elektrivool
Vooluring
Elektrivoolu töö ja võimsus
Magnetnähtused
Soojusõpetus. Tuumaenergia
Aine ehituse mudel. Soojusliikumine, soojusülekanne
Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused
Tuumaenergia
Kokku

8. klass
22
7
13
48
9
10
12
10
9
70

9. klass
41
6
6
13
10
6
29
13
10
6
70

5.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
1. Valgusõpetus – 8. klass
Õppesisu
Valgus ja valguse levimine
Valgusallikas. Päike. Täht. Valgus. Valguse
spektraalne koostis. Valguse sirgjooneline
levimine. Valguse kiirus. Vari.
Lõiming: Keemia – reaktsioonide toimumise
tingimused: fotosüntees.
Valguse peegeldumine
Peegeldumisseadus. Tasapeegel, kumer- ja
nõguspeegel. Mattpind. Esemete nägemine.
Kuu faaside teke.
Lõiming: Geograafia – kliima: päikesekiirgus
ja pinnamoe mõju kliimale

Õpitulemused
• selgitab objekti Päike llikas olulisi tunnuseid;
• selgitab mõistete valgusallikas, valgusallikate liigid,
liitvalgus olulisi tunnuseid;
• loetleb valguse spektri, varju ja varjutuste olulisi
tunnuseid, selgitab seost teiste nähtustega;
• teab peegeldumise ja neeldumise tunnuseid;
• nimetab mõistete langemisnurk, peegeldumisnurk ja
mattpind olulisi tunnuseid;
• selgitab peegeldumisseadust ja selle tähendust;
• toob näiteid tasapeegli, kumer- ja nõguspeegli
kasutamise kohta.

Valguse murdumine
Valguse murdumine. Kumer- ja nõguslääts.
Fookuskaugus. Läätse optiline tugevus.
Kujutised. Luup. Silm. Prillid. Fotoaparaat.
Valguse murdumine ja neeldumine. Värvus.
Põhimõisted: langemis-, murdumis- ning
peegeldumisnurk, mattpind, fookus, lääts
optiline tugevus, tõeline kujutis, näiv kujutis.
Lõiming: Matemaatika – pöördvõrdeline
sõltuvus. Bioloogia - silma ehitus ja talitus.
2. Mehaanika – 8. klass
Õppesisu
Liikumine ja jõud
Mass kui keha inertsuse mõõt. Aine
tihedus. Kehade vastastikmõju. Kehale
mõjuva jõu rakenduspunkt. Jõudude
tasakaal.
Lõiming: Geograafia – kaardiõpetus:
vahemaade mõõtmine. Matemaatika –
lihtsamad graafikud, pikkuste kaudne
mõõtmine, aritmeetiline keskmine.
Keemia – ainete füüsikalised omadused,
aine tihedus, lahuste tihedus.

• kirjeldab valguse murdumise olulisi tunnuseid;
• selgitab fookuskauguse ja läätse optilise tugevuse
tähendust ning mõõtmisviisi, teab mõõtühikut;
• kirjeldab mõistete murdumisnurk, fookus, tõeline
kujutis ja näiv kujutis olulisi tunnuseid;
• selgitab valguse murdumise seaduspärasust
• kirjeldab kumerläätse, nõgusläätse, prillide,
valgusfiltrite otstarvet ning toob näiteid;
• viib läbi eksperimendi tekitades kumerläätsega
esemest suurendatud või vähendatud kujutise.
Õpitulemused

• selgitab pikkuse, ruumala, massi, pindala, tiheduse,
kiiruse, keskmise kiiruse ja jõu tähendust ning
mõõtmisviise, teab kasutatavaid mõõtühikuid;
• teab seose l = vt tähendust ja kasutab seost;
• kasutab liikumisgraafikuid liikumise kirjeldamiseks;
• teab seose

=

m
tähendust ning kasutab seost;
V

Kehade vastastikmõju
Gravitatsioon. Päikesesüsteem. Raskusjõud. Hõõrdumine, hõõrdejõud. Kehade
elastsus ja plastsus. Deformeerimine.
Dünamomeetri tööpõhimõte. Vastastikmõju esinemine looduses ja selle
rakendamine tehnikas.
Rõhumisjõud looduses ja tehnikas
Rõhk. Pascali seadus. Manomeeter. Maa
atmosfäär. Õhurõhk. Baromeeter. Rõhk
vedelikes erinevatel sügavustel.
Üleslükkejõud. Keha ujumine. Rõhk
looduses ja selle rakendamine tehnikas.
Lõiming: Geograafia – kliima: õhurõhk.
Bioloogia – vereringe: vererõhk.
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.

• viib läbi eksperimendi, mõõtes proovikeha massi ja
ruumala, töötleb katseandmeid, teeb katseandmete
põhjal vajalikud arvutused ning teeb järelduse;
• teab jõudude tasakaalu kehade ühtlasel liikumisel.
• kirjeldab nähtuste vastastikmõju, gravitatsioon,
hõõrdumine, deformatsioon olulisi tunnuseid;
• selgitab Päikesesüsteemi ehitust;
• teab mõisteid raskusjõud, hõõrdejõud, elastsusjõud;
• teab seose F = m g tähendust ning kasutab seda;
• selgitab dünamomeetri otstarvet ja kasutamist;
• toob näiteid jõududest looduses ja tehnikas.
• nimetab nähtuse ujumine olulisi tunnuseid;
• selgitab rõhu tähendust, nimetab mõõtühikuid ja
kirjeldab mõõtmise viisi;
• kirjeldab mõisteid õhurõhk ja üleslükkejõud;
• sõnastab seosed, et rõhk vedelikes ja gaasides
antakse edasi igas suunas ühteviisi ning et üleslükkejõud on võrdne kehale mõjuva raskusjõuga;
• selgitab baromeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;
• selgitab mehaanilise töö, energia ja võimsuse
tähendust ning määramisviisi;
• selgitab mõisteid potentsiaalne energia, kineetiline
energia ja kasutegur;
• selgitab seoseid, et:
o sooritatud töö on võrdne energia muutusega;
o mehaanilise energia jäävuse seadust;
o kogu tehtud töö on alati suurem kasulikust tööst;
• selgitab lihtmehhanismide otstarvet ja kasutamist.

Võnkumine ja laine

• kirjeldab võnkumise, heli ja laine olulisi tunnuseid;

Võnkumine. Lained. Heli, võnkesageduse
ja heli kõrguse seos. Kõrv ja kuulmine.
Põhimõisted: gravitatsioon, rõhk, üleslükkejõud, töö, võimsus, potentsiaalne ja
kineetiline energia, võnkeamplituud ja
võnkesagedus, võnkeperiood.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Pendli võnkumise uurimine.
Lõiming: Geograafia – maavärin, seismilised lained. Bioloogia - kuulmine, kõrv.

• selgitab võnkeperioodi ja võnkesageduse tähendust
ning mõõtmisviisi, teab kasutatavaid mõõtühikuid;
• nimetab mõistete võnkeamplituud, heli valjus, heli
kõrgus, heli kiirus olulisi tunnuseid;
• viib läbi eksperimendi, mõõtes niitpendli
(vedrupendli) võnkeperioodi sõltuvust pendli
pikkusest, proovikeha massist ja võnkeamplituudist,
töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi
uurimusküsimuses sisalduva hüpoteesi kohta.

5.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
1. Elektriõpetus – 9. klass
Õppesisu

Õpitulemused

Elektriline vastastikmõju
Kehade elektriseerimine. Elektrilaeng.
Elementaarlaeng. Elektriväli. Juht.
Isolaator. Laetud kehadega seotud
nähtused looduses ja tehnikas.
Lõiming: Keemia – aatomi koostisosad.
Elektrivool
Vabad laengukandjad. Elektrivool.
Voolutugevus, ampermeeter.
Lõiming: Bioloogia: närv, närviimpulss.
Keemia – metallide struktuur, ioonid.

• kirjeldab nähtuste kehade elektriseerimine ja elektriline
vastastikmõju olulisi tunnuseid;
• loetleb mõistete elektriseeritud keha, elektrilaeng,
elementaarlaeng, elektriväli olulisi tunnuseid;
• selgitab, et samanimeliste laengutega kehad tõukuvad ja erinimeliste laengutega kehad tõmbuvad
• loetleb mõistete elektrivool, vabad laengukandjad,
elektrijuht ja isolaator olulisi tunnuseid;
• selgitab mõiste voolutugevus tähendust, nimetab
voolutugevuse mõõtühiku ning selgitab
ampermeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;

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
Elektrivoolu töö ja võimsus
Elektrivoolu töö. Elektrivoolu võimsus.
Elektrisoojendusriist. Elektriohutus.
Lühis. Kaitse. Kaitsemaandus.
Lõiming: Geograafia - tööstus ja
energiamajandus: energia säästlik
tarbimine.
Magnetnähtused
Püsimagnet. Magnetnõel. Magnetväli.
Elektromagnet. Elektrimootor,generaator.
Põhimõisted: elektrilaeng, elektrivool,
elektrijuht, isolaator, elektritakistus,
vooluallikas, vooluring, juhtide jada- ja
rööpühendus, voolutugevus, pinge, lüliti,
elektrivoolu töö ja võimsus, lühis, kaitse.

• selgitab seoseid, et:
o voolutugevus on võrdeline pingega
o jadamisi ühendatud juhtides voolutugevuse ja
ahela kogupinge kohta;
o rööbiti ühendatud juhtide pinge ja ahela kogu
voolutugevuse kohta;
• selgitab voltmeetri otstarvet ja kasutamise reegleid;
• selgitab takisti kasutamise otstarvet ja toob näiteid;
• selgitab elektrivoolu töö ja elektrivoolu võimsuse
tähendust ning mõõtmisviisi, teab mõõtühikuid;
• loetleb mõistete elektrienergia tarviti, lühis, kaitse ja
kaitsemaandus olulisi tunnuseid;
• selgitab valemite A = I U t, N = IU ja A = N · t
tähendust ja kasutab neid seoseid
• kirjeldab elektriliste soojendusseadmete otstarvet;
• loetleb magnetvälja olulisi tunnuseid;
• selgitab nähtusi Maa magnetväli, magnetpoolused;
• teab seoseid, et magnetite erinimelised poolused
tõmbuvad, magnetite samanimelised poolused
tõukuvad, et magnetvälja tekitavad liikuvad
elektriliselt laetud osakesed ja püsimagnetid
• selgitab voolu magnetilise toime avaldumist
elektromagneti ja elektrimootori näitel, kirjeldab

Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Voolutugevuse ja pinge mõõtmine.
2. Soojusõpetus. Tuumaenergia – 9. klass
Õppesisu

elektrimootori ja elektrigeneraatori töö energeetilisi
aspekte ning selgitab ohutusnõudeid;
Õpitulemused

Aine ehituse mudel. Soojusliikumine
Gaas, vedelik, tahkis. Aineosakeste
kiiruse ja temperatuuri seos.
Soojuspaisumine. Temperatuuriskaalad.
Lõiming: Keemia - ainete füüsikalised
omadused, agregaatolek.

• kirjeldab soojusliikumise ja soojuspaisumise olulisi
tunnuseid ning kasutamist praktikas;
• kirjeldab Celsiuse temperatuuriskaala saamist;
• selgitab seost, et mida kiiremini liiguvad
aineosakesed, seda kõrgem on temperatuur;
• selgitab termomeeri otstarvet ja kasutamise reegleid.

Soojusülekanne
Keha soojenemine ja jahtumine.
Siseenergia. Aine erisoojus. Soojusülekanne. Soojusjuhtivus. Konvektsioon.
Termos. Päikeseküte. Energia jäävuse
seadus. Aastaaegade vaheldumine.
Lõiming: Keemia – normaaltingimused.
Matemaatika - Arvu standardkuju.
Geograafia - hoovuste mõju kliimale,
polaarjooned, polaaröö ja –päev,
aastaaegade kujunemine, merede ja
ookeanide mõju, õhuringlus ja tuuled.

•
•
•
•

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,

• loetleb sulamise, tahkumise, aurumise ja
kondenseerumise olulisi tunnuseid, seostab neid
teiste nähtustega ning kasutab neid praktikas;
• selgitab sulamissoojuse, keemissoojuse ja kütuse
kütteväärtuse tähendust ja teab mõõtühikuid;
• selgitab seoste Q = λ m, Q = L m ja Q = r m tähendusi
ning kasutab neid probleemide lahendamisel;
• lahendab rakendusliku sisuga osaülesandeid.

Tuumaenergia
Aatomi mudelid. Aatomituuma ehitus.
Tuumade lõhustumine ja süntees.
Radioaktiivne kiirgus. Kiirguskaitse.
Dosimeeter. Päike. Aatomielektrijaam.
Põhimõisted: soojuspaisumine, Celsiuse
skaala, soojusjuhtivus, konvektsioon,
sulamissoojus; kütuse kütteväärtus,
prooton, neutron, isotoop, radioaktiivne
lagunemine, α-, β- ja γ-kiirgus.
Lõiming: Keemia - aatomi koostis.
Geograafia - tööstus ja energiamajandus.

• nimetab aatomi tuuma, elektronkatte, prootoni,
neutroni, isotoobi, radioaktiivse lagunemise ja
tuumareaktsiooni olulisi tunnuseid;
• selgitab seose, et kergete tuumade ühinemisel ja
raskete tuumade lõhustamisel vabaneb energiat,
tähendust, seostab seda teiste nähtustega;
• iseloomustab α-, β- ja γ-kiirgust ning nimetab
kiirguste erinevusi;
• selgitab tuumareaktori ja kiirguskaitse otstarvet,
töötamise põhimõtet, kasutamise näiteid ning
ohutusnõudeid;
• selgitab dosimeetri otstarvet ja kasutamise reegleid.

kirjeldab soojusülekande olulisi tunnuseid;
selgitab soojushulga tähendust ja mõõtmise viisi;
selgitab aine erisoojuse tähendust; teab ühikuid;
nimetab mõistete siseenergia, soojusjuhtivus,
konvektsioon ja soojuskiirgus olulisi tunnuseid;
• sõnastab järgmised seosed:
o soojusülekande korral levib siseenergia soojemalt
kehalt külmemale;
o kahe keha soojusvahetuse korral suureneb ühe
keha siseenergia täpselt niisama palju, kui
väheneb teise keha siseenergia;
• selgitab termose, päikesekütte otstarvet;

6. KEEMIA
6.1. Üldalused
6.1.1. Õppe-ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, märkab,
analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi;
2) kujundab erinevates loodusainetes õpitu põhjal seostatud maailmapildi, mõistab keemiliste nähtuste
füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja;
3) kasutab erinevaid keemiateabeallikaid, analüüsib kogutud teavet ja hindab seda kriitiliselt;
4) omandab põhikooli tasemele vastava loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse;
5) rakendab probleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit ning langetab otsuseid, tuginedes
teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele;
6) tunneb keemiaga seotud elukutseid ning hindab keemiateadmisi ja -oskusi karjääri planeerides.

6.1.2. Õppeaine kirjeldus
Keemiaõpetuses õpitakse väärtustama elukeskkonda säästvat arengut ning vastutustundlikku ja
tervislikku eluviisi. Üks keemiaõppe olulisi eesmärke on loodusteaduslikule meetodile tuginevate
probleem- ja uurimuslike ülesannete lahendamise kaudu omandada ülevaade keemiliste protsesside
rollist looduses ning tehiskeskkonnas. Samuti arendab keemiaõpe oskust mõista tervete eluviiside ja
tervisliku toitumise tähtsust organismis toimuvate keemiliste protsesside seisukohalt, mõista puhta
looduskeskkonna ja tervise seoseid. Keemia õppimine kujundab õpilaste väärtushinnanguid,
vastutustunnet ja austust looduse vastu ning arendab oskust hinnata oma otsustuste või tegevuse
otseseid või kaudseid tagajärgi. Õpilased omandavad oskuse mõista ja koostada keemiaalast teksti, lahti
mõtestada ja korrektselt kasutada keemiasõnavara ning märksüsteemi, esitada keemiainfot erinevates
vormides ning kasutada erinevaid teabeallikaid.
Praktiliste tööde tegemise kaudu omandavad õpilased vajalikud praktilise töö oskused: õpivad ohutult
kasutama laboris ja argielus vajalikke katsevahendeid ning kemikaale, hindama olmekemikaalide ja
igapäevaelus ning tehnoloogias kasutatavate materjalide ohtlikkust inimeste tervisele ja
looduskeskkonna seisundile. Arvutusülesannete lahendamine süvendab õpilaste arusaama
keemiaprobleemidest ning arendab loogilise mõtlemise ja matemaatika rakendamise oskust.

6.1.3. Üldpädevuste kujundamine keemias
Väärtuspädevust arendab positiivse hoiaku ning vastutustunde kujundamine ümbritseva loodus- ja
sotsiaalse keskkonna suhtes, teadvustatakse looduskeskkonna kaitse vajadust, väärtustatakse
jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise.
Sotsiaalse pädevuse areng kaasneb inimtegevuse mõju hindamisega looduskeskkonnale, kohalike ja
globaalsete keskkonnaprobleemide teadvustamisega ning neile lahenduste leidmisega. Sotsiaalne
pädevus areneb mitmesuguste rühmas tehtavate praktiliste töödega, kus on vajadus aidata kaasõpilasi
ja arvestada kaasõpilaste arvamusega. Sotsiaalse pädevuse arenemist soodustab ka ohutusnõuete
järgimine ja laboris töötamise reeglitest kinnipidamine.
Õpipädevuse arengut soodustab mõistmine, et õpitut saab rakendada nii igapäevaelus kui ka
edaspidistes õpingutes ja tulevases kutsetöös.

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest allikatest, sh
internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega.
Matemaatikapädevus areneb keemia õppimisel jooniste, tabelite jms andmete lugemise ja
tõlgendamisega ning protsentarvutustel ja võrdelisel sõltuvusel põhinevate keemiaülesannete
lahendamisega, teisendades mõõtühikuid vastavalt vajadusele.
Ettevõtlikkuspädevus kujuneb keemia jt loodusainete rakendusteaduslike teemade kaudu, kus
ilmnevad õpitava seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. Kasutatakse võimalusi tutvumiseks keemiaga
seotud ettevõtete ja teadusasutustega.
Enesemääratluspädevus areneb jõukohaste ja arendavate õpiülesannete lahendamise kaudu, kus
õpilasi suunatakse analüüsima oma nõrku ja tugevaid külgi loodusteaduste õppimisel. Õpilastele
näidatakse nende positiivset arengut, stimuleerides usku oma võimetesse.

6.1.4. Lõiming läbivate teemadega keemias
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“
Keemiaõpingute raames tutvustatakse õpilastele keemiaga seotud elukutseid ning keemia
tulevikusuundumusi. Rohkem pööratakse tähelepanu valdkondadele, mis igapäevaselt ainete ja
muundumistega

tegelevad,

näiteks

energeetikat,

inseneriteadust,

tehnoloogiat.

Külastatakse

ettevõtteid, mille igapäevatöös on keemikutel keskne roll.
Läbiv teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“
Peatükis „Süsinikuühendite roll looduses” rõhutatakse inimkonna sõltuvust taastuvatest ja
taastumatutest energiaallikatest ja loodusressurssidest laiemalt. Peatükis „Süsinik ja süsinikuühendid”
vaadeldakse polümeere ja nende kasutamist argielus, „Millega tegeleb keemia?” loob võimaluse
käsitleda saastunud õhku. „Anorgaaniliste ainete põhiklasside” teema juures suunatakse õpilased
analüüsima keemilise saaste allikaid ning saaste leevendamise võimalusi. Keskkonnaprobleemide
käsitlemisel antakse õpilastele võimalus analüüsida iseenda käitumisvõimalusi looduskeskkonna
säilitamiseks.
Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“
Eesti keemiatööstuse minevikku tutvustades räägitakse ka fosforiidi kaevandamisest ja uute
kaevanduste rajamise vastu kujunenud kodanikuliikumisest, mis innustas Eesti taasiseseisvumise
protsessi. Õpilasi julgustatakse osalema keskkonnaalaste kodanikuorganisatsioonide tegevuses ja
ettevõtmistes („Teeme ära“, „Prügihunt“ jt). Ettevõtluse aspektist pööratakse tähelepanu Eesti
kosmeetikatööstusele ja maaturismile (esivanemate tööd: taimedega värvimine, seebikeetmine,
lubjapõletus, tõrvaajamine jne).
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“
Õpilastele tutvustatakse antiikkreeklaste ja alkeemikute käsitlusi elementidest. Alkeemiat käsitletakse
teadusajastueelse tervikliku kultuurinähtusena, mis tõi kõrvalsaadusena kaasa ainete tundmaõppimise
ja laboriaparatuuri täiustumise. Kultuurilise identiteedi aspektist rõhutatakse süsinikuühendite
keemiat

käsitledes

erinevate

kultuuride

toitumistavade

erinevusi,

selgitatakse

objektiivselt

alkohoolsete jookide kahjulikkuse kõrval ka nende rolli erinevates kultuuritraditsioonides.

Läbiv teema „Teabekeskkond“
Keemia ainetundides rõhutatakse keemiaalase tarbe- ja teabeteksti analüüsi tähtsust. Nii saab selgeks,
et katlakivi on tõesti midagi enamat kui kaltsium; et keedusool sisaldab elementide, mitte ainetena
naatriumit ja kloori; et pähkleid töödeldakse pigem fosfaani, mitte vesinikfosfaadiga. Kuivõrd keemia
ainekavas on toodud ka pH mõiste ja ajakirjanduses kogub kuulsust pH-dieet, on vaja selgitada, et greip
ja sidrun, mis tootvat organismis aluselist keskkonda, on ise siiski selgelt happelise mahlaga.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“
Peatükis „Süsinik ja süsinikuühendid” käsitletakse nanotehnoloogiaga seotud teadusuudiseid.
Peatükis „Tuntumaid metalle” rõhutatakse metallurgia kui ühe vanima keemiaharu tähtsust, seostades
tööriistade kvaliteedi paranemist uute materjalide kasutuselevõtuga (kivist ja vasest pronksini ja sealt
edasi raua erisulamiteni). Lõiminguks annab sobiva teema raud ja rauasulamite kasutamine, mille
tootmisel põhineb muuhulgas Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide tõus juhtivateks riikideks uusaja
lõpul. Rõhutatakse, et teadussaavutused ei ole kaasa toonud ainuüksi elukvaliteedi kasvu, vaid ka
suurendanud inimkonna võimet ennast hävitada. Üleväetamine kui keskkonnaprobleem juhib
tähelepanu mineraalväetiste kasutamise algusloole 19. sajandi keskpaigas ja keemik Justus von
Liebigile, keda peetakse agrokeemia rajajaks.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
Põhikooli keemiaõpingutega taotletakse, et õpilane arvestaks inimtegevuses kasutatavate materjalide
ohtlikkusega ning mõistaks tervisliku toitumise tähtsust organismis toimuvate keemiliste protsesside
seisukohalt. Peatükis „Millega tegeleb keemia?” tutvustatakse ohutusnõudeid ja ohumärke, pöörates
tähelepanu olmekemikaalide pakendite märgistusele. Peatükis „Happed ja alused” on suunatakse
õpilasi tooma konkreetseid näited kodustest happelistest ja aluselistest puhastusvahenditest.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“
Keemiaõpingutes seostatakse seda teemat teadusajalooga. Nii pakub põlemise hapnikuteooria ja aine
massi jäävuse seaduse esitanud Lavoisier’ elulugu ja giljotineerimine jakobiinide terrori ajal
aruteluainet moraali- ja õigusnormidest, mille kohaselt tuli maksukogumisettevõttega seotud Lavoisier
hukata,

ignoreerides

tema

teadussaavutusi.

Tunnid,

milles

käsitletakse

energeetikat

ja

keskkonnakeemiat, inspireerivad õpilasi diskuteerima moraaliküsimuste üle (nt kas on võimalik
õigustada järeltulevate põlvede arvelt elamist).

6.1.5. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja erinevaid õppemeetodeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, muuseumid, näitused, ettevõtted jne;

6.1.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
eadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste

hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

6.1.7. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus on tõmbekapp, soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud
ning vajalikud demonstratsioonivahendid õpetajale.
3. Praktiliste tööde tegemiseks võimaldatakse vajalikud katsevahendid ja -materjalid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekava järgi õppida arvutiklassis.

6.2. III kooliaste
6.2.1. Kooliastme õpitulemused
Põhikooli 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 ja metallide pingerida ning leiab tabelitest ja
graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi;
4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab lihtsamaid
reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires);
5) planeerib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus kasutatavate kemikaalide
ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke ohutusnõudeid;
6) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, kontrollib
lahenduskäigu õigsust ning hindab arvutustulemuste vastavust reaalsusele;
7) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda.

6.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Millega tegeleb keemia?
Aatomiehitus, perioodilisusetabel. Aine ehitus
Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid
Happed ja alused – vastandlike omadustega ained
Tuntumaid metalle
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
Lahustumisprotsess, lahustuvus
Aine hulk. Moolarvutused
Süsinik ja süsinikuühendid
Süsinikuühendite roll looduses, süsinikuühendid
materjalidena
Tundide varu kordamiseks
Kokku

8. klass
11
14
16
12
13
-

9. klass
20
10
10
16
10

4
70

4
70

6.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Millega tegeleb keemia?
Keemia meie ümber. Ainete füüsikalised
omadused. Keemilised reaktsioonid. Põhilised
ohutusnõuded. Kemikaalide kasutamine.
Ohutusnõuete järgimine. Lahused ja pihused
looduses ning igapäevaelus. Lahuste protsendiline
koostis.
Põhimõisted: kemikaal, lahusti, lahustunud aine,
pihus, emulsioon, suspensioon, aerosool, vaht,
tarre, lahuse massiprotsent.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ainete füüsikaliste omaduste uurimine ja
kirjeldamine.
Lõiming: loodusõpetus: puhas aine, ainete segu,
lahus, ainete olekud ja füüsikalised omadused;
bioloogia: pihussüsteemid meie ümber;
matemaatika: protsentarvutused.

• võrdleb ja liigitab aineid füüsikaliste
omaduste põhjal;
• põhjendab keemiliste reaktsioonide
esilekutsumise ja kiirendamise võimalusi;
• järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades
kemikaale ning mõistab ohutusnõuete
järgimise vajalikkust;
• tunneb tähtsamaid laborivahendeid (nt
katseklaas, keeduklaas, kolb, mõõtesilinder, lehter, uhmer, portselankauss,
piirituslamp, katseklaasihoidja, statiiv) ja
kasutab neid praktilisi töid tehes õigesti;
• eristab lahuseid ja pihuseid, toob näiteid
lahuste ning pihuste kohta;
• lahendab arvutusülesandeid, rakendades
lahuse ja lahustunud aine massi ning
lahuse massiprotsendi seost;

2. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Ainete ehitus
Aatomi ehitus. Keemiliste elementide omaduste
perioodilisus, perioodilisustabel. Keemiliste
elementide metallilised ja mittemetallilised
omadused, metallid ja mittemetallid.
Liht- ja liitained. Molekulid, aine valem.
Aatommass ja molekulmass. Ioonide teke, ioonide
laengud. Aatomite ja ioonide erinevus.
Põhimõisted: keemiline element, elemendi aatomnumber, väliskihi elektronide arv, perioodilisustabel, liht- liitaine, aatommass, molekulmass, ioon,
katioon, anioon, kovalentne side, iooniline side.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Internetist andmete otsimine keemiliste
elementide kohta, nende võrdlemine.
Lõiming: füüsika: molekul, aatom, elektrilaeng,
elektron, prooton, neutron.

• selgitab aatomiehitust;
• seostab omavahel tähtsamate keemiliste
elementide nimetusi ja sümboleid
• seostab elemendi asukohta perioodilisustabelis elemendi aatomi ehitusega ning
koostab keemilise elemendi järjenumbri
põhjal elemendi elektronskeemi,
• eristab metallilisi ja mittemetallilisi
keemilisi elemente ning põhjendab nende
paiknemist perioodilisustabelis;
• eristab liht- ja liitaineid, selgitab aine
valemi põhjal aine koostist ning arvutab
aine valemi põhjal tema molekulmassi;
• eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning
selgitab ioonide tekkimist ja iooni laengut;
• eristab kovalentset ja ioonilist sidet ning
selgitab nende erinevust;

3. Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid.
Hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning eluslooduses. Oksüdatsiooniaste.
Oksiidide nimetused ja valemite koostamine.
Ühinemisreaktsioon. Gaasid. Vesinik. Vesi, vee
omadused ja tähtsus. Vesi lahustina. Märgumine.
Põhimõisted: põlemisreaktsioon, oksiid, oksüdeerumine, oksüdatsiooniaste, ühinemisreaktsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Hapniku saamine ja tõestamine, küünla
põletamine kupli all.
Lõiming: loodusõpetus: atmosfäär, õhk, hingamine, põlemine, fotosüntees, vee füüsikalised
omadused; bioloogia: hapniku roll hingamisel,

• põhjendab hapniku rolli põlemisreaktsioonides;
• määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide oksüdatsiooniastmeid ning
koostab elemendi oksüdatsiooniastme
alusel vastava oksiidi valemi ja nimetuse;
• koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate
lihtainete ühinemisreaktsioonide kohta
hapnikuga;
• põhjendab vee tähtsust, seostab vee
iseloomulikke füüsikalisi omadusi vee
rolliga Maa kliima kujundajana;
• eristab veesõbralikke (hüdrofiilseid) ja vetttõrjuvaid (hüdrofoobseid) aineid ning toob
nende kohta näiteid igapäevaelust.

süsihappegaasi teke, fotosüntees; geograafia: vesi
Maa kliima kujundajana.
4. Happed ja alused.
Happed, nende koostis. Ohutusnõuded tugevate
hapete kasutamise korral. Hapete reageerimine
alustega. Hüdroksiidide koostis ja nimetused.
Ohutusnõuded tugevaid aluseid kasutades.
Lahuste pH-skaala. Soolad, nende koostis ja
nimetused. Happed, alused ja soolad igapäevaelus.
Põhimõisted: hape, alus, lahuste pH-skaala, sool.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Hapete ja aluste kindlakstegemine indikaatoriga.
Lõiming: loodusõpetus: sool; bioloogia: looduslikud happelised ained; geograafia: happevihmad.
5. Tuntumaid metalle.
Metallid, nende iseloomulikud omadused.
Keemiliste elementide oksüdatsiooniastmete
muutumine keemilistes reaktsioonides. Metallide
reageerimine hapete lahustega. Erinevate metallide
aktiivsuse võrdlus, metallide pingerea tutvustus.
Tähtsamad metallid ja nende sulamid igapäevaelus
(Fe, Al, Cu jt). Metallide korrosioon (raua näitel).
Põhimõisted: metallide pingerida, redutseerumine,
reaktsiooni kiirus, sulam, metalli korrosioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Metallide füüsikaliste omaduste võrdlemine.
Lõiming: loodusõpetus: ainete füüsikalised
omadused; füüsika: metallide elektrijuhtivus ja
magnetilised omadused; geograafia: metallide
maagid ja nende leiukohad.

• tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide
ja soolasid ning koostab hüdroksiidide ja
soolade nimetuste alusel nende valemeid;
• mõistab hapete ja aluste vastandlikkust;
• hindab lahuse happelisust, aluselisust või
neutraalsust lahuse pH väärtuse alusel;
määrab indikaatoriga keskkonda lahuses;
• toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja
soolade kasutamise kohta igapäevaelus;
• koostab ning tasakaalustab lihtsamate
hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide
võrrandeid;
• eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja
väheaktiivseid metalle;
• teeb katseid metallide ja hapete vaheliste
reaktsioonide uurimiseks;
• põhjendab metallide käitumist keemilistes
reaktsioonides redutseerijana;
• koostab reaktsioonivõrrandeid metallide
keemiliste reaktsioonide kohta;
• hindab tuntumate metallide ja nende
sulamite rakendamist igapäevaelus;
• seostab metallide, sh raua korrosiooni
aatomite üleminekuga püsivamasse
olekusse; nimetab põhilisi raua korrosiooni
soodustavaid tegureid ja selgitab
korrosioonitõrje võimalusi.

6.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
Õppesisu

Õpitulemused

1. Anorgaaniliste ainete põhiklassid.
Oksiidid. Happed. Alused. Hüdroksiidid. Soolad.
Soolade saamise võimalusi. Vesiniksoolad. Anorgaanilised ühendid igapäevaelus. Vee karedus,
väetised. Põhilised keemilise saaste allikad, happevihmad, veekogude saastumine, kasvuhoonegaasid, osoonikihi hõrenemine.
Põhimõisted: happeline ja aluseline oksiid, tugev ja
nõrk hape, tugev ja nõrk alus, vee karedus.
Lõiming: bioloogia: happesademed, üleväetamine,
osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt;
geograafia: maavarad (liiv, savi, lubjakivi jt).

• seostab omavahel tähtsamate hapete
valemeid ja nimetusi (HCl, H2SO4, H2SO3,
H2S, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2SiO3);
• analüüsib valemite põhjal hapete koostist;
• eristab tugevaid ja nõrku happeid, aluseid;
• kirjeldab ja analüüsib mõnede 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;
• analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid
ja võimalikke keskkonna säästmise viise.

2. Lahustumisprotsess, lahustuvus.
Lahustumisprotsess, lahustumise soojusefekt.
Ainete lahustuvus vees, selle sõltuvus
temperatuurist. Lahuste koostise arvutused.
Põhimõisted: lahustumise soojusefekt, lahustuvus,
lahuse tihedus, mahuprotsent.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Soolade lahustuvuse uurimine erinevatel
temperatuuridel.
Lõiming: loodusõpetus: siseenergia, temperatuuri
mõõtmine; füüsika: mass, ruumala ja tihedus, gaasi
rõhk; matemaatika: ühikute teisendamine.

• kasutab ainete lahustuvuse graafikut
vajaliku info leidmiseks ning arvutuste ja
järelduste tegemiseks;
• seostab ainete lahustumise soojusefekti
aineosakeste vastastiktoime tugevusega
lahustatavas aines ja lahuses (lahustatava
aine ja lahusti osakeste vahel);
• selgitab temperatuuri mõju gaaside ning
(enamiku) soolade lahustuvusele vees;
• lahendab lahuse protsendilisel koostisel
põhinevaid arvutusülesandeid, põhjendab
lahenduskäiku.

3. Aine hulk. Moolarvutused.
Aine hulk, mool. Molaarmass ja gaasi molaarruumala. Ainekoguste ühikud ja nende teisendused. Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides.
Keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduva info
analüüs. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal.
Põhimõisted: ainehulk, mool, molaarmass, gaasi
molaarruumala, normaaltingimused.
Lõiming: loodusõpetus: massi, ruumala ja tiheduse
vaheline seos; matemaatika: võrdeline sõltuvus ja
ühikute teisendamine; füüsika: mass, ruumala.

• tunneb põhilisi aine hulga, massi ja ruumala ühikuid (mol, kmol, g, kg, t, cm3, dm3,
m3, ml, l) ning teeb ühikute teisendusi;
• teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi
ruumala vaheliste seoste alusel;
• mõistab ainete massi jäävust keemilistes
reaktsioonides;
• analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis
sisalduvat infot;
• lahendab võrranditel põhinevaid arvutusülesandeid; põhjendab lahenduskäiku;

4. Süsinik ja süsinikuühendid.
Süsinik lihtainena. Süsinikuoksiidid. Süsivesinikud. Molekulimudelid ja struktuurivalemid.
Ettekujutus polümeeridest. Süsivesinike esinemisvormid looduses ja kasutusalad. Süsivesinike
täielik põlemine. Tähtsamatele süsinikuühenditele
iseloomulikud keemiliste reaktsioonide võrrandid.
Alkoholide ja karboksüülhapete tähtsamad
esindajad, nende tähtsus igapäevaelus.
Põhimõisted: süsivesinik, struktuurivalem,
polümeer, alkohol, karboksüülhape.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Süsivesinike omaduste uurimine.
Lõiming:
bioloogia: süsinikuühendid looduses; geograafia:
süsinikku sisaldavad maavarad.
5. Süsinikuühendite roll looduses.
Eluks olulised süsinikuühendid organismis.
Tervisliku toitumise põhimõtted. Süsinikuühendid
kütusena. Tarbekeemia saadused, plastid ja kiudained. Olmekemikaalide kasutamise
ohutusnõuded. Keemia ja elukeskkond.
Põhimõisted: eksotermiline reaktsioon, endotermiline reaktsioon, reaktsiooni soojusefekt, taastuvad
ja taastumatud energiaallikad.

• koostab süsinikuühendite
struktuurivalemeid etteantud aatomite (C,
H, O) arvu järgi;
• kirjeldab süsivesinike esinemisvorme
looduses ja kasutusalasid;
• koostab süsivesinike täieliku põlemise
reaktsioonivõrrandeid;
• koostab mõnedele tähtsamatele
süsinikuühenditele (CH4, C2H5OH,
CH3COOH) iseloomulike keemiliste
reaktsioonide võrrandeid;
• hindab etanooli füsioloogilist toimet ja
sellega seotud probleeme igapäevaelus.

• hindab eluks oluliste süsinikuühendite rolli
elusorganismides;
• analüüsib süsinikuühendite
kasutusvõimalusi kütusena ning eristab
taastuvaid ja taastumatuid energiaallikaid;
• iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel
põhinevaid materjale ning analüüsib nende
põhiomadusi ja kasutusvõimalusi;
• mõistab tuntumate olmekemikaalide
ohtlikkust ning järgib neid kasutades
ohutusnõudeid;
• analüüsib keskkonna säästmise võimalusi.

Lõiming: füüsika: energia, kütteväärtus; bioloogia:
toitained ja nende toiteväärtused; ajalugu: riikidevahelised poliitilised probleemid seoses kütustega.

Ainevaldkond „Sotsiaalained“ põhikoolis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Sotsiaalne pädevus
Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate
ühiskondlike muutuste põhjusi ja tagajärgi; tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, nendega
kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida üldtunnustatud
käitumisreegleid; kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) suudab mõista ühiskonnas toimuvate muutuste olulisi põhjusi ja tagajärgi;
2) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on
seaduskuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust;
3) huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning
mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;
4) tunneb kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt maailmavaatelistesse erinevustesse.

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nädaltundide jaotumine klassiti
Ainevaldkonda kuuluvad inimeseõpetus, ajalugu ja ühiskonnaõpetus..
7. kl
8. kl
9. kl
Ajalugu
2
2
2
Inimeseõpetus
1
1
Ühiskonnaõpetus
1

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete
vahendusel kujuneb õpilastes võime näha ühiskonna arengus seoseid ning teha teadlikke valikuid ning
toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.
Ajalooõpetuses omandavad õpilased vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning
kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt
hindama minevikus aset leidnud sündmusi, nende seoseid tänapäevaga.
Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste
arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust,
terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne ning õiglus.
Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja
hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on
luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku
kujunemiseks.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained. Näiteks toetavad suutlikkust
mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises
juhinduda ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, oma
valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide
rikkumisele kujundavad ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus.
Enesemääratluspädevust - suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja tugevaid
külgi; järgida tervislikke eluviise; lahendada oma tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid
probleeme - toetab peamiselt inimeseõpetus.

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab
suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet,
samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates kontekstides.
Suhtluspädevust - suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad
kõik valdkonna õppeained.
Matemaatikapädevust – toetatakse suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades
matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeained.
Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama eesmärke, genereerima ideid ning
neid teostama; õpitakse tegema eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima,
reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse
ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid meetodeid.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Emakeelepädevus - suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info
hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus - teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste kultuuride
erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu mitmekultuurilises
ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus - ajaarvamine; ressursside planeerimine; matemaatiline kirjaoskus, arvandmete
esitlemine ja tõlgendamine; oskus probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid
rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda.
Loodusteaduslik pädevus - looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule,
inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik
tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine.
Tehnoloogiline pädevus - ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise arengu
seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus hinnata
tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid.
Kunstipädevus - Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade käsitlemine,
iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur ning loominguline
eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus - suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid
tervislikku eluviisi järgides.

1.5.2. Läbivad teemad
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu.
Läbiva teemaga
„Keskkond ja jätkusuutlik areng“ toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja
inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist
aktiivseks ning vastutustundlikuks ühiskonnaliikmeks, kes toetub oma tegevuses riigi
kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning osaleb poliitiliste ja majandusotsuste tegemises.
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride
muutumist ajaloo vältel ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust. Läbiva teema
„Teabekeskkond“ käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja
teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida.
Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“ toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja
tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti
muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt
ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet
keskkonda.
Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks,
kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid
koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse.

2. INIMESEÕPETUS
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades:
1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;
3) tervis ja tervislik eluviis;
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;
5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

2.1.2. Õppeaine kirjeldus
Inimeseõpetuses käsitletakse õpitavat eakohaselt ja võimalikult igapäevaeluga seonduvalt. Õpetus on
inimeseõpetuses isiksusekeskne, rõhk on väärtuskasvatusel. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine
toimub vaimses õpikeskkonnas üksteist mõistvas õhkkonnas. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub
eelkõige õpilaste isikupära ja isiklike seisukohtade austamisele, võimaluste tagamisele vabaks
arvamuseavalduseks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega.
Inimeseõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid käsitletakse sügavuti.
Teemasid võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste-,
teadmiste- ja väärtustepõhised õpitulemused.

2.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja nüüdisaegseid õppematerjale ja -vahendeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, asutused, muuseumid, näitused jne;
6) arvestatakse õpilaste võimete ja suutlikkusega ning ühiskonnas toimuvate muutustega;

7) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.

2.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma,
mida ja millal hinnatakse ning milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise
kriteeriumid.
Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne
enesehinnang, kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamisel.
Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute
ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet.
Aineteadmiste ja -oskuste ning hoiakute hindamine võib kanda nii kujundava kui ka kokkuvõtva
hindamise ülesandeid, kusjuures põhirõhk on kujundaval hindamisel.

2.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdava osa õppest korraldatakse klassis, kus on mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks ja
ümarlauavestluseks ning toetavad demonstratsioonivahendid.
2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga toimub õpe ka väljaspool klassi.

2.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) teab ja oskab kasutada põhilisi enesekasvatuse viise ning analüüsib ennast;
2) teab ja oskab planeerida tervislikke valikuid ning analüüsib valikuid mõjutavaid tegureid;
3) teab tervisliku toitumise põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise olulisust igapäevaelus;
4) mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab turvalise
seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles;
5) analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning teab, kuidas toimida
riskikäitumisega seotud olukordades;
6) kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning
lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse allikana;

2.4.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Inimese elukaar ja murdeea koht selles
Inimese mina
Inimene ja rühm
Turvalisis ja riskikäitumine
Inimese mina ja murdeea muutused, õnn
Tervis
Suhted ja seksuaalsus
Inimene ja valikud
Kokku

7. klass
5
6
7
7
10
35

8. klass
9
12
11
3
35

2.4.3. Õpitulemused ja õppesisu 7. klassis
1. Inimese elukaar ja murdeea koht selles – 7. klass
Õppesisu
Areng ja kasvamine.
Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid.
Inimese elukaar.
Murde- ja noorukiea koht elukaares.
Inimene oma elutee kujundajana.
Enesekasvatuse alused ja võimalused.
Vastutus seoses valikutega.
2. Inimese mina – 7. klass
Õppesisu
Minapilt ja enesehinnang.
Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte,
huvide, võimete ja väärtuste määramine.
Konfliktide vältimine ja lahendamine.

•
•
•
•

Erinevad rühmad ja rollid.
Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus.
Reeglid ja normid rühmas.
Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid.
Rühma kuulumine, selle positiivsed ja
negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas.
Rühma surve ja toimetulek sellega.
Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet.
4. Turvalisus ja riskikäitumine – 7. klass
Õppesisu

Iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid
üleminekul lapseeast täiskasvanuikka
Kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja
arengut pärilikud ning keskkonnategurid
Toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma
eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust
Kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid.
Õpitulemused

•
•
•
•
•

3. Inimene ja rühm – 7. klass
Õppesisu

Õpitulemused

Selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang
Väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja
väärtusi positiivses suunas kujundada
Kirjeldab inimeste iseloomujooni, huve, võimeid.
Kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise
võimalusi
Demonstreerib tõhusaid konfliktide lahendamise viise
Õpitulemused

• Iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid
• Kirjeldab inimeste erinevaid rolle rühmades ning
nende mõju inimese käitumisele
• Mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselus
• Võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid.
• Kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja
negatiivseid külgi
• Selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust suhetes
• Väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme
Õpitulemused

• Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada
tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega seotud
olukordades: emotsioonidega toimetulek,
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide
lahendamine ja suhtlemisoskus
• 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 – 7. klass
Õppesisu
Õpitulemused
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed
oskused, et vältida riskikäitumist:
emotsioonidega toimetulek,
enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine,
probleemide lahendamine, suhtlusoskus.
Hakkamasaamine kiusamise ja
vägivallaga. Erinevad legaalsed ja
illegaalsed uimastid. Uimastite
tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju.

Varane ja hiline küpsemine. Nooruki
põhimured küpsemisperioodil.

• Kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil
• Selgitab, milles seisneb suguküpsus

Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja
soostereotüübid. Lähedus suhetes.
Sõprus. Armumine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus seksuaalsuhetes.
6. Õnn – 7. klass
Õppesisu
Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga
õnne eeldusena.

•
•
•
•

Selgitab soorolli olemust
Kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise:
Kirjeldab inimese vastutust seksuaalsuhetes
Selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid
Õpitulemused

• Õpilane mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga
tagab õnne ning rahulolu

2.4.4. Õpitulemused ja õppesisu 8. klassis
1. Tervis – 8. klass
Õppesisu

Õpitulemused

Tervis kui heaoluseisund.Terviseaspektid
ja nende omavahelised seosed.
Eesti rahvastiku tervisenäitajad.
Tervislik eluviis ning sellega seonduvate
valikute tegemine ja vastutus.
Tervisealased infoallikad ja teenused.
Tervise infoallikate usaldusväärsus.
Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana.
Kehaline vormisolek. Toitumise mõju
tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid.

•

Vaimne heaolu ja seda säilitada aitavad
tegevused. Stress. Stressorid. Stressiga
toimetulek. Kriis, selle olemus. Käitumine
kriisiolukorras. Abistamine, abi otsimine.
2. Suhted ja seksuaalsus – 8. klass
Õppesisu

•
•
•
•

Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete
loomine, säilitamine ja katkemine.
Armastus. Seksuaalsuse olemus.
Seksuaalne orientatsioon. Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine.
Rasestumisvastased meetodid.
Seksuaalsel teel levivate haiguste
vältimine. HIV ja AIDS.
Abi ja nõu saamise võimalused.
3. Turvalisus ja riskikäitumine – 8. klass
Õppesisu
Levinumad riskikäitumise liigid.
Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja
toimetulekule. Tõhusad oskused
riskikäitumisega toimetulekul.

•
•
•
•
•

Kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse
tervise vastastikust mõju ning seost
Kirjeldab olulisi tervisenäitajaid
Analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid
tervise kohta.
Analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning
teenuste kasutamise võimalusi ja usaldusväärsust
Analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise
mõju tervisele
Analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku
toidu põhimõtetele
Analüüsib enda tervise seisundit
Selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid
Kirjeldab stressiga toimetuleku viise
Kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda kiisis.
Õpitulemused

• Kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid,
toetavaid ja lähedasi suhteid
• Selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu
individuaalsust ning tunnete osa selles arengus
• Selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese
käitumisele ning tervisele
• Kirjeldab rasestumisvastaseid meetodid ja käitumisviise, mis aitavad ära hoida nakatumist haigustesse
• Teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid
ja võimalusi nakatumise vältimiseks
• Nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks.
Õpitulemused
• Kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju
inimese tervisele ja toimetulekule
• Kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste
ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi.

Uimastid ja nende toime närvisüsteemile.
Uimastitega seonduvad vääruskumused.
Uimastite tarvitamise riskid. Sõltuvuse
kujunemine.
Esmaabi põhimõtted ja käitumine
ohuolukordades.

• Kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus
ning kuidas see kujuneb
• Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas
käituda uimastitega seotud olukordades
• Teab, kuidas käituda allergia, astma, diabeedi,
elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse korral .

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;
3) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest;
4) mõistab põhjuse-tagajärje ja järjepidevuse olemust ning hindab allikate usaldusväärsust;
5) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma arvamust;
6) tunneb ja kasutab erinevaid teabeallikaid, väljendab oma teadmisi ning oskusi.

3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Ajalooõpetuses suunatakse õpilasi teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning tõlgendama
minevikus aset leidnud sündmusi, nende seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva
tõlgendamise põhjusi. Põhikooli ajalooõpetus algab sissejuhatava algõpetusega ning jätkub muinas- ja
vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo õppimisega. Eesti ajalugu õpitakse lõimituna maailma ajaloo
kursusesse. Maailma ajalugu käsitletakse valitud teemade kaudu. Luuakse sild mineviku ja nüüdisaja
ajaloosündmuste vahel ning kujundatakse arusaam, et minevikku pöördumata on raske mõista
tänapäeva, nt kriisikollete olemust.
Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, teater ja kino, meedia, internet, erinevad
inimesed ning paigad.
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:
1) ajas orienteerumise oskus;
2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;
3) küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;
4) funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste loomine;
5) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine.

3.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid;
5) rakendatakse nüüdisaegseid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass jne.

3.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid.
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised
on hindamise kriteeriumid. Hindamine sisaldab suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide,
dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse
kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist,
katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide
tundmisele eelistatakse olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid.
Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi,
võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute
kaudu.

3.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on
internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.
2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldatakse õpet väljaspool klassiruumi (muuseumis, arhiivis).
3. Kasutatakse ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: ajalooatlased, kontuur- ja
seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud ja teabekirjandus, illustratiivne
pildimaterjal, IKT-põhised õppematerjalid.

3.2. III kooliaste
3.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu;
2) mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi ja isikuid;
3) võrdleb ajaloosündmusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi ja tagajärgi, arutleb, kujundab
oma seisukoha ning põhjendab seda;
4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab 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;.

3.2.2. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Maailm keskajal 476 - 1492
Maailm varauusajal 1492 - 1600
Maailm 1600 - 1815
Maailm 1815 - 1918
Maailm kahe maailmasõja vahel 1918 - 1939
Teine maailmasõda 1939 - 1945
Maailm pärast Teist maailmasõda 1945 - 2000
Kokku

7. klass
50
20
70

8. klass
35
35
70

9. klass
25
10
35
70

3.2.3. Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis
1. Maailm keskajal 476-1492 – 7. klass
Õppesisu
Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja
ühiskonna üldiseloomustus.
Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse
alused, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja
teadus, romaani ja gooti stiil.
Frangi riik, Frangi riigi teke ja jagunemine: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa.
Araablased. Araabia ühiskond,
Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle
mõju Euroopale.
Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused,
Justinianus I, Vana-Vene riik.

Õpitulemused
• Iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat,
seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust.
• Iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas
• Toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused
• Seletab ja kasutab mõisteid paavst, patriarh, piiskop,
preester, munk, nunn, romaani stiil, gooti stiil
• Iseloomustab Frangi riiki ja selle jagunemist
• Teab, kes oli Karl Suur ja teab tema tegevust
• Iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju
Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi
• Seletab mõisteid, koraan, Muhamed, mošee, Meka
• Teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning Vana-Vene
riik
• Teab, kes oli Justinianus I, tema tegevus.
• Teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad,
iseloomustab keskaegse linna eluolu
• Seletab mõisteid raad, tsunft, gild, Hansa Liit
• Kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil
nende retkede põhisuundi
• Nimetab Eesti muinasmaakondi ja linnuseid,
iseloomustab Eesti muistset vabadusvõitlust
• Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Mõõgavendade
Ordu, Liivi Ordu
• Seletab ja kasutab kontekstis mõistet Inglise parlament

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja
eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas,
tsunftikord, linnade valitsemine
Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia
eluviis ja ühiskond, viikingite retked.
Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus.
Muinasmaakonnad, muistne
vabadusvõitlus ja ristiusustamine.
Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad.
Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja
Prantsusmaa näitel.
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:

Pädevused. Mõistab keskaja inimese eluviisi ja väärtushinnanguid; teeb koostööd ning arvestab teisi;
mõistab erinevate keskkondade reegleid; mõistab keskaegse ühiskonna reegleid ning analüüsib neid.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng; tervislik eluviis; ühiskonna jätkusuutlik areng.
Õppeained. Kunst: kirik kui sakraalehitis; kaardipildi kujundamine. Geograafia: informatsiooni
leidmine kaardilt; araablaste vallutused; Eesti muinasmaakonnad. Kirjandus: muistne vabadusvõitlus.
2. Maailm varauusajal 1492-1600 – 7. klass
Õppesisu
Ühiskond varauusajal. Tehnoloogia
areng, majandussuhted, humanism,
kujutav kunst, Leonardo da Vinci.
Suured maadeavastused.
Ameerika avastamine, maadeavastuste
tähendus Euroopale.
Reformatsioon Saksamaal.
Martin Luther.
Eesti 16. sajandil, reformatsioon,
haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused
ja tagajärjed.

Õpitulemused
• Teab, kuidas mõjutas varauusaegset ühiskonda
tehnoloogia areng
• Teab, kes oli Leonardo da Vinci
• Teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda
maadeavastused
• Teab, kes oli Kolumbus, tema tegevus
• Teab varauusaegset ühiskonda.
• Seletab ja kasutab kontekstis mõistet maadeavastused
• Teab, kes oli Martin Luther, tema tegevus
• Iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja
linnade arengut ning reformatsiooni mõju
• Seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi

Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Oskab võrrelda eri ajastute väärtushinnanguid ning aktseptib neid; mõistab
tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus; väärtustab ühiskonnas toimunut ning oskab
rakendada teavet õppetöös; mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel.
Läbivad teemad. Tehnoloogia ja innovatsioon; ühiskonna jätkusuutlik areng.
Õppeained. Kunst: Leonardo da Vinci. Geograafia: maadeavastused; Eesti haldusjaotus 16. sajandil.

3.2.4. Õppesisu ja õpitulemused 8. klassis
1. Maailm 1600-1815 – 8. klass
Õppesisu

Õpitulemused

• Iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal:
• Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus,
restauratsioon, absolutism, parlamentarism
• Teab, kes olid Louis XIV ja Voltaire, ning
iseloomustab nende tegevust
• Teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel
kaardil Vestfaali rahu tulemusena
• 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, tema tegevus
• Teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja
iseloomustab Ameerika Ühendriikide riigikorraldust
• Selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni
reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju
• Teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel
kaardil Viini kongressi tulemusena.
• Seletab ja kasutab mõisteid reform, revolutsioon
• Teab, kes olid Napoleon, tema tegevus
Kultuur: barokk, klassitsism
• Iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas,
Louis XIV, valgustusfilosoofia, Inglise
kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja
Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud
absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II.
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.
USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA
riiklik korraldus.
Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni
ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused
ja kulg, Napoleoni reformid, Prantsuse
revolutsiooni ja Napoleoni sõdade
tähtsus Euroopa ajaloos.

Pädevused. Analüüsib oma teadmisi; näeb probleeme ja otsib lahendusi; teeb koostööd ning arvestab
teisi; võrdleb erinevate ajastute väärtushinnanguid ning aktsepteerib neid;
Läbivad teemad. Väärtused ja kõlblus – mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase
teabe kogumine ning üldistuste tegemine; keskkond ja jätkusuutlik areng; kultuuriline identiteet –
omakultuuri väärtustamine, teadlik suhtumine teistesse kultuuridesse; teabekeskkond – oskus leida
informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.
Õppeained. Kunstiõpetus: Versailles’ loss; baroki ja klassitsismi iseloomulikud jooned, näited.
Geograafia: kaardiõpetus; Läänemere maad. Inglise keel: riiklikud sümbolid. Eesti keel:
talurahvakoolid, nõiaprotsessid, rahvaluule.
2. Maailm 1815-1918 – 8. klass
Õppesisu
Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, linnastumine.

Õpitulemused
• Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, monopol,
linnastumine, liberalism, konservatism, sotsialism

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse
kasv Euroopas, rahvusriigi loomine
Saksamaa näitel, Saksa keisririik.
Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene
impeeriumi äärealade poliitika, talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, selle
eeldused, liidrid ja üritused, venestusaeg,
Esimene maailmasõda, maailmasõja mõju
Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast
Vabadussõjani.

• Iseloomustab rahvuslikku liikumist Euroopas
• Seletab mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine,
venestamine, autonoomia, Kolmikliit, liberalism,
• Iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis
• Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid, rahvuslik
liikumine, venestamine, autonoomia
• Näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud
riikide liite
• Teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi
• Selgitab Eesti iseseisvumist

Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Analüüsib põhjusi ja tagajärgi; mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel; mõistab
ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi; teeb koostööd ning arvestab erinevaid seisukohti.
Läbivad teemad. Tehnoloogia ja innovatsioon; väärtused ja kõlblus; keskkond ja jätkusuutlik areng –
ühiskonna jätkusuutlik areng; kultuuriline identiteet – rahvusliku ärkamisaja üritused;
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – kampaaniad, seltsiliikumine.
Õppeained. Kirjandus: elulood, olustikukirjeldus, ilukirjandus, Kunstiõpetus: olustik, realism,
impressionism. Muusika: rahvushümnid, rahvuslik muusika, laulupidu. Eesti/vene keel: teksti analüüs,
suuline eneseväljendusoskus. Geograafia: Eesti, Euroopa ja maailma kaart.

3.2.5. Õppesisu ja õpitulemused 9. klassis
1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939 – 9. klass
Õppesisu
Rahvusvaheline olukord
Pariisi rahukonverents. Poliitiline kaart
pärast Esimest maailmasõda. Sõjakollete
kujunemine Aasias ja Euroopas.
Maailmamajandus

Õpitulemused

• Näitab kaardil Esimese maailmasõja järel
toimunud muutusi (Versailles’ süsteem).
• Toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise
põhjusi 1930. aastail.
• Seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Rahvaste Liit,
Versailles' süsteem.

Ülemaailmse majanduskriis.
Demokraatia ja diktatuurid 1920.–1930. a.
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 mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism,
• Teab, kes olid Stalin, Mussolini, Hitler, Franklin

Eesti Vabariik

• Iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut
demokraatliku parlamentarismi aastatel.
• Seletab ja kasutab mõisteid vaikiv ajastu, Tartu rahu.
• Teab, kes olid Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.

Vabadussõda. Asutav Kogu, maareform ja
põhiseadus. Demokraatliku parlamentarismi aastad. Vaikiv ajastu. Majandus.
Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel

• Iseloomustab ning võrdleb kultuuri arengut ja

Uued kultuurinähtused. Teaduse ja tehnika
areng, aatomiuuringud, auto ja lennuk,
raadio, kino ja film. Kirjanus ja kunst.

eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab
uusi kultuurinähtusi ja kultuurisaavutusi.

Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Mõistab sõjajärgse inimese eluviisi ja väärtushinnanguid; mõistab seoseid tänapäeva ja
varem toimunu vahel; näeb probleeme, analüüsib põhjusi ja tagajärgi; mõistab ühiskonnas kehtivaid
norme ja väärtusi; võrdleb erinevate ajastute väärtushinnanguid.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus; tehnoloogia ja
innovatsioon; tervis ja ohutus - tervislik eluviis.
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: kirjeldused majanduskriisist,
sõdadevaheline olustik Eestis ja maailmas. Muusika ja kunst: sõdadevaheline olustik.
2. Teine maailmasõda 1939-1945 – 9. klass
Õppesisu
Rahvusvaheline olukord
Lääneriikide järeleandmised Saksamaale.
München. MRP.
Sõjategevuse üldiseloomustus
Sõja algus ja lõpp. Sõdivad pooled,
rinded. Holokaust. ÜRO asutamine

Eesti Teise maailmasõja ajal
Iseseisvuse kaotamine.Juuniküüditamine.
Sõjategevus Eesti territooriumil.
Nõukogude ja Saksa okupatsioon

Õpitulemused
• Iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord
Teise maailmasõja eel ja toob esile sõja põhjusi.
• Seletab ja kasutab kontekstis mõistet MRP.
• Teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob
esile Teise maailmasõja tulemused ja tagajärjed.
• Näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust
Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja PõhjaAafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel.
• Selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eestis.
• Iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist.
• Seletab mõisteid küüditamine, okupatsioon.

Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Mõistab seoseid tänapäeva ja varem toimunu vahel; mõistab sõjaaegse inimese eluviisi ja
väärtushinnanguid; peab lugu erinevate rahvaste traditsioonidest ning analüüsib põhjusi ja tagajärgi.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus;
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: elulood.
3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000 – 9. klass
Õppesisu
Külm sõda
Külma sõja põhijooned ja
avaldumisvormid. Kriisid ja sõjad.

Õpitulemused

• Iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust.
• Näitab kaardil külma sõja aegseid kriisikoldeid.
• Seletab mõisteid külm sõda, kriisikolle, Euroopa Liit,
Atlanti Harta, NATO.

Läänemaailm (USA ja Saksamaa LV)
USA ühiskond, sisepoliitika, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi areng.

• Iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja SLV
näitel.

Kommunistlikud riigid

• Iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu
näitel.
• Seletab mõisteid kollektiviseerimine,

Kommunistliku süsteemi teke

NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon.
Eesti Nõukogude okupatsiooni all

industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon.
• Iseloomustab Eesti arengut NSV Liidu koosseisus.

Piiride muutumine. Repressioonid.
Kollektiviseerimine. Industrialiseerimine.
Kommunistliku süsteemi lagunemine
Perestroika ja glasnost. Gorbatšov. Boris
Jeltsin. Saksamaa ühinemine
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine
Laulev revolutsioon. Balti kett.
Põhiseadusliku korra taastamine.
Maailm 1990. aastatest alates
Üldülevaade. Euroopa Liidu laienemine.
NATO laienemine. Uued vastasseisud.
Kultuur ja eluolu 20. sajandi II poolel

• Toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise
põhjused ja tagajärjed.
• Teab, kes olid Mihhail Gorbatšov ja Boris Jeltsin.
• Analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti
Vabariigi arengut.
• Seletab mõisteid Balti kett, laulev revolutsioon.
• Teab, kes olid Rüütel, Meri, Savisaar , Mart Laar.
• Näitab kaardil muutusi maailma poliitilisel kaardil
1990. aastail.

• Iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil.

Teaduse ja tehnika areng. Massikultuur.
Lõiming pädevuste, läbivate teemade ja teiste õppeainetega:
Pädevused. Näeb probleeme ning analüüsib põhjusi ja tagajärgi; väärtustab ühiskonnas toimunut; teeb
koostööd ning peab lugu erinevate rahvaste traditsioonidest; oskab võrrelda erinevate ajastute
väärtushinnanguid; mõistab tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus.
Läbivad teemad. Keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus; tehnoloogia ja
innovatsioon; tervislik eluviis.
Õppeained. Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. Kirjandus: inimene sõjas, valikute ees,
elulaad ja eluolu, elulood. Muusika: elulaad. Kunst: elulaad, ühislaulud.

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 ning oma seisukohti 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; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust,
panustab ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele
5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.

4.1.2. Õppeaine kirjeldus

Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid
ühiskonna põhivaldkondadega Riigi valitsemisega tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke
institutsioone, nagu Riigikogu, valitsus, president, kohus, kohalik omavalitsus, riigikontroll,
õiguskantsler.
Ühiskonnaõpetuse eesmärk on saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Olulisel kohal on igapäevaeluga
seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise oskuste omandamine.
Olulisel kohal on aine käsitlemise viimine klassiruumist välja ning elusituatsioonide kasutamine
õppeprotsessis (nt demokraatia rakendamine koolis).

4.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja erinevaid õppemeetodeid;
4) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused, ettevõtted, arhiivid, näitused, muuseumid.

4.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse nii õpilase
teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust. Aineteadmiste ja -oskuste
kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes. Hinnanguid andes ja
numbriliselt hinnates võetakse aluseks ainekavaga määratud õpitulemused.
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Praktiliste tööde
puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi käiku. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid ja numbrilisi hindeid. Õpilane peab teadma,
mida ja millal hinnatakse ja millised on hindamise kriteeriumid.

4.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdava osa õpet korraldatakse klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on
internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.
2. Klassiruumis on võimalik kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni
ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni.
3. Võimalik on kasutada ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale (kontuur- ja seinakaardid,
erialased teatmeteosed, ajalehed ja ajakirjad ning statistilised ja metoodilised materjalid).

4.1.6. Teemad ja orienteeruv tundide maht
Teema
Demokraatia: põhimõtted ja selle toimimine.
Ühiskonna sotsiaalne struktuur.
Ühiskonna institutsionaalne struktuur: avalik sektor, erasektor, kolmas
sektor.
Ühiskonnaliikmete õigused.
Eesti valitsemiskord.
Meedia ja teave.
Kodanikuühiskond.
Majandus.

9. klass
3
6
3
6
13
7
15
17

Kokku
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4.2. III kooliaste
4.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta;
2) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja
omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi;
3) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi rahvusvahelisi
organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;
4) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses;
mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb maksustamise eesmärke;
5) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana;
6) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autoriõiguste kaitset; oskab leida vajalikku teavet;
7) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest.

4.3.2. Õpitulemused ja õppesisu 9. klassis
1. Meedia ja teave – 9. klass
Õppesisu

Õpitulemused

Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele,
avaliku arvamuse kujundamine.
Turunduskommunikatsioon, selle
funktsioon ja liigid: valimisreklaam jne.
Autoriõigused ja -vastutus, teoste
kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- ja
allalaadimine. Plagieerimine.
2. Ühiskonna sotsiaalne struktuur – 9. klass
Õppesisu
Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised,
ealised, rahvuslikud, usulised jm.
Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused.
Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus.
Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus.
Väärtused ja identiteedid.
Mitmekultuuriline ühiskond.

• Teab mõisteid avalik arvamus, ajakirjandusvabadus
• Mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme;
kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid
• Orienteerub infokeskkonnas, suudab infot
kriitiliselt hinnata ja kasutada
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid
autoriõigus, autorivastutus ja plagiaat
• Tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust;

Õpitulemused
• Teab mõisteid sotsiaalsed erinevused, identiteet
• Märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel
• Teab mõisteid sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne sidusus,
sotsiaalne tõrjutus
• Väärtustab sotsiaalset õiglust
• Mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste
kultuuride esindajatega

3. Ühiskonna institutsionaalne struktuur - avalik sektor, erasektor, kolmas sektor – 9. klass
Õppesisu
Õpitulemused
Avalik sektor ja selle institutsioonid
(riigiasutused, kohalik omavalitsus,
avalik-õiguslikud asutused).
Erasektor kui kasumile suunatud sektor.
Kolmas sektor. Sihtasutused, heategevus,
vabatahtlik töö, kodanikualgatused.

• Teab mõisteid avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik
asutus, erasektor, eraettevõte
• Selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli
• Selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli
• Teab mõisteid mittetulundussektor, sihtasutus
• Teab ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi

4. Ühiskonnaliikmete õigused – 9. klass
Õppesisu

Õpitulemused

Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja
üksikisiku roll nende tagamisel.
Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud,
poliitilised ja kultuurilised õigused.
Lapse õigused, kohustused ja vastutus.

• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet inimõigused
• Tunneb inimõigusi märkab nende rikkumist
• Teab mõisteid põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud
õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused
• Tunneb lastekaitse põhimõtteid.

5. Demokraatia – 9. klass
Õppesisu
Demokraatliku ja mittedemokraatliku
ühiskonna erinevused.

Demokraatliku valitsemise põhijooned:
võimude lahusus ja tasakaal.
Õigusriik. Kodanikuvabadused, -õigused.
6. Eesti valitsemiskord – 9. klass
Õppesisu
Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu. Valitsus.Vabariigi
President. Kontrollorganid: õiguskantsler,
riigikontroll. Kohus. Kohalik omavalitsus.
Õigussüsteem: Eesti kohtusüsteem.
Õigusaktide kasutamine.
Alaealiste õiguslik vastutus.
Kodakondsus, selle saamise tingimused.
Kodanikuõigused ja -kohustused.
Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud,
kodakondsuseta isikud.
Erakonnad, nende ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad.
Valimised. Valimiste üldine protseduur.
Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.
Eesti Euroopa Liidu liikmena ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
7. Kodanikuühiskond – 9. klass
Õppesisu
Kodanikuühiskonna olemus ja
põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd.
Kirik ja usuühendused.
Kodanikuosalus ja kodanikualgatus.
Noorte osalusvõimalused.

Õpitulemused
• Teab mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism,
võimude lahusus ja tasakaal
• Teeb vahet demokraatial ja autokraatial ning demokraatlikul, autoritaarsel ja totalitaarsel ühiskonnal
• Selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende
rakendamist riigivalitsemises
• Selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid

Õpitulemused
• Teab mõisteid põhiseadus, opositsioon, koalitsioon,
täidesaatev võim, president, õiguskantsler, riigikontroll.
• Tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust,
iseloomustab Eesti riigi poliitilist ja halduskorraldust
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet õigusakt
• Mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste
eiramise tagajärgi.
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid
kodakondsus, kodanik, alaline elanik
• Tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi; väärtustab Eesti
Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsust
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet erakond
• Selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab
oma põhjendatud seisukoha valijana
• Teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille
liige Eesti on; nimetab Eesti parlamendi-erakondi;

Õpitulemused
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid
kodanikuühiskond, vabaühendus
• Mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste
toimimise põhimõtteid ja eesmärke;
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid
kodanikuosalus, kodanikualgatus

8. Majandus – 9. klass
Õppesisu
Turumajanduse põhijooned. Nõudmine
ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja
kasum. Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE.
Riigi roll majanduses. Riigieelarve.
Maksud, maksustamise põhimõtted.
Tulude ümberjagamine. Sotsiaaltoetused
ja sotsiaalkindlustus.
Tööturg. Tööandja ja töövõtja rollid.
Tööõigus. Hõivepoliitika. Erinevast soost,
haridustaseme ning töö- ja erialase
ettevalmistusega inimesed tööturul.
Palk ja palgaläbirääkimised. Isiklik
eelarve. Säästmine, investeerimine,
laenamine.

Õpitulemused
• Teab mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted,
nõudmine, pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum
• Iseloomustab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid;
• Teab mõisteid riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud,
ühishüve, vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus
• Selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid
makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõistet tööturg
• Tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi
tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, ettevõtja,
tööandja, töövõtja, töötu
• Teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid bruto- ja
netopalk, laen, investeering, tarbijakaitse
• Oskab arvutada netopalka

Ainevaldkond „Kunstiained“ põhikoolis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Kunstipädevus
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa
kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus hõlmab
oskust väljendada enda ideid mitmekesiste kunstiliste vahenditega ning väärtustada loomingulisi
saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab oma loomingulisi võimeid;
2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid;
3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust;
4) märkab kultuuritraditsioone, mõistab muusika ja kunsti osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas;
5) väärtustab, hoiab ning arendab Eesti kultuuri, tunneb vastutust kultuuritraditsioonide säilimise eest,
väärtustab maailmakultuuri mitmekesisust.

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nädaltundide jaotumine klassiti
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika.
7. kl
8. kl
9. kl
Muusika
1
1
Kunst
1
1

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Kunstide valdkonna aineid ühendab tähelepanu pööramine loovuse ja eneseväljendusoskuse
arenemisele ning tervikliku maailmapildi kujunemisele. Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja
analüüsimise kaudu õpitakse tundma traditsioonilisi ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu ja vorme.
Kunstidel on oluline osa igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena.
Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevus. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse
eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle
arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid.
Sotsiaalne pädevus. Ühistes kunstiprojektides osalemine kujundab koostöövalmidust ja üksteise
toetamise väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet.
Kunstiteoste üle arutledes õpitakse oma seisukohti kaitsma ning teiste arvamustest lugu pidama.
Enesemääratluspädevus. Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida
tundma oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut..
Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja
töövormide rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili.
Kunstides saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi
oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada.
Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms rääkimine.
Oma tööde esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad
väljendusoskuse kujunemist.
Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb sõnastada
probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida tulemusi; samuti analüüsida
kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne).

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstides individuaal- ja rühmatöö, uurimuslikud ja
probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaelu nähtustega. Praktiline
loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi.
Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi.
1. Paljudes ainetes tutvutakse erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse
identiteedi kujunemist (kunstid, eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus,
geograafia). Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust.
2. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, stiil,
variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus.
3. Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine:
1) sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning
erinevate kultuuride kommete ja pärimustega;
2) emakeelest ja võõrkeeltest lähtudes arendatakse eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset
lugemisoskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas ja
kunstis, teatri- ja filmikunstis;
3) loodusainetest lähtudes teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära,
õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide ja värvide omadusi;
4) matemaatikast lähtudes arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist;

1.5.2. Läbivad teemad
Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on kunstiainetele eriomased.
Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri
rolli igapäevaelus. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel
(näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused).
Läbiva teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ seondub kunstides oma võimete ja huvide
teadvustamine. Tutvutakse kunstidega seotud elukutsetega.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstidele omaste praktiliste loovtegevustega,
mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi.
Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ lõimimine kunstide
õppesse. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate
protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ puhul kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid ja instrumente,
mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. Jälgitakse enda tervise ja ohutuse
nõudeid tööprotsessis.
Kunstide panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng“ ning „Teabekeskkond“ käsitlemisel
hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse
kommunikatsiooni väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine.

2. MUUSIKA
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab ja arendab musitseerimise kaudu oma võimeid;
2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset;
3) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid;
4) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana;
5) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust.
2.1.2. Õppeaine kirjeldus
Muusika on aine, mille õpetuse osad on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses, seetõttu on
neid keeruline eraldada. Musitseerimise all mõistetakse igasugust muusikalist eneseväljendust, nagu
laulmist, pillimängu, liikumist ja omaloomingut. Muusika kuulamisega arendatakse kuulamisoskust,
tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust. Muusikaloos tutvustatakse erinevaid karaktereid,
väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete. Õpilaste silmaringi ja muusikalise maitse
kujundamiseks on vajalikud õppekäigud kontserdipaikadesse, teatritesse ning muuseumidesse.
Muusikaõpetusel on tasakaalustav ja toetav roll õpilase emotsionaalses arengus.

2.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3)võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega, kasutades diferentseeritud ülesandeid
4) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid metoodikaid, õppematerjale ja -vahendeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda: õppekäigud kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse jne;
Muusikat kuulates tähtsustub kuuldud muusika põhjal oma arvamuse kujundamine ning selle
argumenteeritud põhjendamine nii suuliselt kui ka kirjalikult. Et omandada kuulamiskogemust ning
avardada silmaringi, käiakse kontsertidel ja muusikaetendustel ning erinevatel õppekäikudel.

2.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Muusikaõpetuses annab
hindamine tagasisidet õpilase võimekuse ja tema individuaalse arengu kohta, on lähtekohaks järgneva
õppe kujundamisele, stimuleerib ning motiveerib õpilast parematele tulemustele ja enesearendusele.
Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas
taotletavaid õpitulemusi. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised. Õpilane peab teadma,
mida ja millal hinnatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

2.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Õppeprotsessis on võimalik kasutada järgmisi vahendeid: süntesaator, internetiühenduse ja
helikaardiga arvuti.
2. Õpet korraldatakse klassis, kus on võimalik kasutada rühmatööd.

2.2. III kooliaste
2.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) oskab kuulata iseennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;
2) oskab laulda eesti rahvalaulu ning peast oma kooliastme ühislaule;
3) väljendab oma arvamust kuuldud muusikast ning põhjendab ja analüüsib seda;
4) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas;
5) valdab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest ja võimalustest muusikat õppida;
6) kasutab infotehnoloogia vahendeid muusikalistes tegevustes.

2.2.2. Õpitulemused ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel III kooliastmes klassiti
1. Laulmine
Õpitulemused III kooliastme lõpuks

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti

Kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi
nii üksi kui ka rühmas lauldes.
Laulab ea- ja teemakohaseid laule ning
eesti ja teiste rahvaste laule.

Õpilaste muusikaliste võimete arvestamine ja
arendamine individuaalsel ja rühmas laulmisel
Laulude õppimine. Vestlused laulu sisu, helilooja,
teksti autori ja kasutatud väljendusvahendite teemal.

Laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti
hümn“ (F. Pacius), „Mu isamaa on minu
arm“ (G. Ernesaks), „Eestlane olen ja
eestlaseks jään“ (A. Mattiisen), „Saaremaa
valss“ (R. Valgre),

7. klass
„Eesti hümn“ (F. Pacius), „Mu isamaa on minu arm“
8. klass
„Eesti hümn“ „Eestlane olen ja eestlaseks jään“
9. klass
„Eesti hümn“ (F. Pacius), „Saaremaa valss“ (R. Valgre),

2. Muusika kuulamine ja muusikalugu
Õpitulemused III kooliastme lõpuks

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti

Kuulab ja eristab muusikapalades
muusika väljendusvahendeid (meloodiat,
rütmi, tempot, dünaamikat, tämbrit) ning
muusikateose ülesehitust.

Erinevate muusikavormide kuulamine ning
analüüsimine. Kirjalike tööde (essee, analüüs,
uurimus, retsensioon, referaat, plakat) ja power-point
esitluste koostamine ja ettekandmine.

Eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-,
löök- ja klahvpille
Teab nimetada tuntud heliloojaid,
interpreete, dirigente, ansambleid,
orkestreid ning muusika suursündmusi.

7. klass - eristab kõla ja kuju järgi:
keelpille, puhkpille, löökpille, klahvpille.
Teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete.
8. klass - eristab kõla järgi pillikoosseise:
orkestrid, ansamblid.
Teab nimetada tuntud dirigente, ansambleid.
9. klass - eristab pop-, rokk-, džäss-, filmimuusikat.
Teab nimetada tuntud muusika suursündmusi.

On tutvunud Eesti ning Prantsuse, Itaalia,
Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika,
Aafrika või Idamaade muusikapärandiga
ning suhtub sellesse lugupidaval

7. klass - Eesti, Prantsuse, Itaalia, Hispaania

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-, rokk-, džäss-, filmi- ja
lavamuusikat.

7. klass - pop- ja rokkmuusika üle arutlemine ja
analüüsimine, kasutades oskussõnavara.

8. klass - Eesti (kaasaegne), Põhja- ja Ladina-Ameerika
9. klass - Eesti pärimusmuusika kaasaegsed
tõlgendused, Aafrika ja Idamaad

8. klass - filmi- ja lavamuusika üle arutlemine ja
analüüsimine, kasutades oskussõnavara.
9. klass
Džässmuusika üle arutlemine ja analüüsimine.

3. Muusikaline kirjaoskus
Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja
pausi tähendust ning kasutab neid
muusikalistes tegevustes. Mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist
tulenevalt kaheksandik-taktimõõdu
tähendust. Teab bassivõtme tähendust.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti
7. klass - noodivältused, rütmifiguurid ja pausid.
2/4, 3/4, 4/4 taktimõõt.
8. klass - noodivältused, rütmifiguurid ja pausid:
Helistikud C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h).
9. klass
kaheksandik-taktimõõt ja D-h helistik. Bassivõti.

Mõistab allolevate sõnade tähendust:
• sümfooniaorkester, kammerorkester,
keelpilliorkester, džässorkester;
• ooper, operett, ballett, muusikal,
sümfoonia, spirituaal, gospel;
• pop- ja rokkmuusika, džässmuusika,

7. klass - pop- ja rokkmuusika, džässmuusika,
süvamuusika, rondo, variatsioon.
8. klass
Ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia,
spirituaal, gospel.
9. klass – sümfoonia-, kamme-, keelpilliorkester,

4. Õppekäigud
Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Arutleb, analüüsib ja põhjendab oma
arvamust muusikaelamuste kohta.
Kasutab arvamust väljendades teadmisi ja
muusikalist oskussõnavara.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel klassiti
Suuliselt, kirjalikult ja muul looval viisil (visuaalne
kunst, dramatiseering, loovliikumine jms) oma
arvamuse väljendamine, kasutades seni õpitud
muusikalist oskussõnavara.

3. KUNST
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane:

1) tunnetab ja arendab oma loomingulist potentsiaali, õpib tundma kunstide väljendusvahendeid ning
suudab luua erinevaid kunstiteoseid, rakendades loovalt õpitud teadmisi;
2) kasutab erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise nii loometegevuses kui ka igapäevases elus;
3) analüüsib kunstiteoseid ja visuaalset keskkonda ning põhjendab oma arvamust;
4) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;

3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Aine õppimise osad on:
1) uurimine ja oma ideede arendamine;
2) väljendusvahendite loov rakendamine;
3) mõtestamine ja refleksioon.
Ülalnimetatud õppimise osad on omavahel orgaaniliselt ja tihedalt põimunud - õpilase loova ning
iseseisva mõtlemisoskuse arenemine ja uute teadmiste omandamine kinnistuvad praktilise
loovtegevuse kaudu. Oskuste kujunemine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse
teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti sidemetest, visuaalkultuuri
arengusuundadest. Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ja teemadega.
Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele annavad aluse õppekäigud muuseumidesse ja galeriidesse.
Kunstiajaloost näidete valikul lähtutakse üldisematest teemadest. Kõigi teemade käsitlemisel tuuakse
võimalikult palju näiteid kunstist ja visuaalsest kultuurist Eestis.

3.1.3. Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid;
3) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: ateljee, muuseumid, näitused, arvutiklass jne;
4) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka nüüdisaegseid materjale ning töövahendeid,.
Loomingulistes töödes katsetatakse uusi meediume ning väljundeid; seatakse järjest rohkem endale ise
ülesandeid. Teadlikumalt võetakse eeskujuks kunstiteoseid ja -stiile, analüüsitakse teoseid.

3.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk on
anda õpilasele motiveerivat tagasisidet. Hindamisel tunnustatakse lahenduste erinevusi ja
väärtustatakse õpilaste isikupära. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

3.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdava osa õpet korraldatakse klassis,
2. Õppeprotsessis võimaldatakse õppekava järgi kunstitundideks, skanneri ja printeri ning
internetiühendusega arvutite kasutamise võimalus ning vajalikud kunstivahendid ja -materjalid.

3.2. III kooliaste
3.2.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks
Põhikooli lõpetaja:
1) tunnetab ja arendab teadlikult oma kunstialaseid võimeid; loovülesannetes leiab erinevaid

lahendusvariante ja isikupäraseid teostusvõimalusi, esitleb tulemusi ning põhjendab valikuid;
2) kasutab ideest lähtudes sihipäraselt mitmekesiseid visuaalseid väljendusvahendeid.
3) tunneb Eesti ja maailma kultuuripärandi olulisi kunstiteoseid. Võrdleb eri ajastute kunsti;
4) mõistab disaini kui protsessi, mille eesmärgiks on leida probleemile uus ja parem lahendus;
5) kasutab visuaalse kommunikatsiooni vahendeid, arutleb pildikeele kultuuriliste märkide üle;

3.2.2. Õppetegevus III kooliastmes
1. Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.
2. Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine. Töö
teostamine ja esitlemine.
3. Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.
4. Muuseumide, näituste ja kunstisündmuste külastamine ja arutelud,
5. Infootsing erinevatest teabeallikatest. Uurimuste ja esitluste koostamine ja kujundamine.
6. Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine.

3.2.3. Õppesisu ja rõhuasetused õppesisu käsitlemisel III kooliastmes klassiti
Õppesisu III kooliastmes
Pildiline ja ruumiline
väljendus
Kunstiteosed ja stiilid.
Kunstiteose vorm ja
kompositsioon, materjalid ja
tehnika. Sümbol, allegooria ja
tsitaat kui sõnumikandjad.

Rõhuasetused õppesisu käsitlemisel kooliastmel ja klassiti
Teatud kujutamisvõtete ja tehnikate teadlik valik (isiklik stiil).
Kunstiteosed, -stiilid ja lood inspiratsiooniallikana.
7. klass - kunstiteose vorm ja kompositsioon, materjalid, tehnika.
Ruumi kolm mõõdet. Inimene perspektiivis, näo detailid.
8. klass - kunstiteosed ja stiilid. Realistlik maastikumaal, veekogu.
Inimese meeleolu väljendus poosiga.
9. klass - väljendusvahendite valik. Loodus detailides, maja
siseruum. Moodulsüsteemid.

Materjalid ja tehnikad
Mitmesugused
kunstimaterjalid ja tehnikad
(nt joonistamine, maal, kollaaž,
skulptuur, installatsioon jne).

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt materjalide, tehnikate ja
väljendusvahendite valimine.
7. klass - maalimine erinevatele materjalidele.. Graafika trükigraafika ja värvi- ning viltpliiatsite ühendamine.
8. klass - maal, fresko jms. Skulptuur. Graafika.
9. klass - maal - lahustid, lakid jms, õlimaal, graffiti. Skulptuur materjali valik lähtuvalt teemast ja soovist.

Disain ja keskkond
Inimese ja ruumilise keskkonna suhted, disain kui probleemilahendus. Arhitektuur ja
disain Eestis. Teksti ja pildi
koosmõju graafilises disainis.
Kirjatüübid.

7. klass
Märk - geomeetriliste kehade, märkide, kujundite ja värvide
mitmetähenduslikkus. Kiri - omaloodud šrifti kujundamine.
8. klass
Märk - märgi tähenduse muutus ajaloos, firmamärk.
9. klass

Märk - mäng sümbolitega, logo. Kiri - pidulik kiri (nt kalligraafia).
Kunstikultuur
Eesti kunsti suurkujud ja
teosed. Nüüdiskunsti olulised
suunad. Kunstnike, kunstiajaloolaste, disainerite ja
arhitektide erialane töö.

7. klass
Eesti ja maailm - keskajast barokini. Rahvakunst.
8. klass
Eesti ja maailm - 19. sajandi stiilid, modernism. Rahvakunst.
9. klass
Eesti ja maailm - kunstide süntees, tänapäevakunst. Rahvakunst etnograafia ja tänapäev.

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ gümnaasiumis
1. AINEVALDKONNA ISELOOMUSTUS
1.1. Keele- ja kirjanduspädevus
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt;
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;
7) teab eesti, vene ja väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid;
8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre;
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 6 ja kirjanduse
ainekavas 5 kohustuslikku kursust.
Eesti keele kohustuslikud kursused on:
„Keel ja ühiskond“,
„Meedia ja mõjutamine“,
„Teksti keel ja stiil“,
„Praktiline eesti keel I“,
„Praktiline eesti keel II“ ja
„Praktiline eesti keel III“.
Valikkursus on: „Eesti keel. Tekstiloome ja stiil“
Kohustuslikud kirjanduskursused on:
„Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“,
„Kirjandus antiigist 19. sajandini“,
„Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“,
„20. sajandi kirjandus“ ning
„Uuem kirjandus“.
Valikkursus on: „Müüt ja kirjandus“,

1.3. Eesti keel ja kirjandus
Eesti keele ainekavas on kolm keeleteadmiste kursust ja kolm praktilist kursust. Lisaks on võimalik
õppida ühte valikkursust. Keeleteadmised loovad teoreetilise ja metakognitiivse aluse praktilise
keeleoskuse arendamisele. Seetõttu järgneb igale keeleteadmiste kursusele praktilise keele kursus ja on
sellega lõimitud. Praktilise keele kursuses kasutatakse kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja
kirjutamisteemadena keeleteadmiste kursuses käsitletud teemasid ja õppekava läbivaid teemasid,
samuti paralleelselt õpitavas kirjanduskursuses käsitletavaid teemasid. Praktilise keele kursused on
keskendatud õpilase suulise ning kirjaliku suhtluse, arutlus- ja väljendusoskuse arendamisele; eri liiki
tekstide, sh meediatekstide mõistmise süvendamisele, eri liiki tekstide koostamise, selleks vajaliku
teabe hankimise ja kasutamise praktiliste oskuste kujunemisele. Õigekirja ja õigekeelsusküsimusi
korratakse kõigi kursuste vältel vastavalt vajadusele.
Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Suurt tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui
terviku mõistmisele, tekstide analüüsimisele ja tõlgendamisele, kirjanduse kujundlikule keelele ja
poeetikale. Esimeses ja kolmandas kursuses keskendutakse kirjanduse metakeele tundmaõppimisele

ning eri liiki ja žanris kirjandusteoste analüüsile ja tõlgendamisele erinevatest aspektidest. Omandatud
teadmisi kirjanduse metakeelest ja analüüsivõimalustest rakendatakse uuema kirjanduse kursuses ja
kahes ülevaatlikumas kursuses, mis hõlmavad maailmakirjanduse kultuuriepohhe, kirjandusvoole,
žanre ja mõisteid, olulisemaid autoreid ja teoseid, samuti valikkursustes, mis käsitlevad kultuuris
tuntud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud motiivide esinemist kirjanduses ning kirjanduse ja
kirjanike seoseid ühiskonnaga. Eesti kirjandus on lõimitud kõigisse kursustesse.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Peamised ainevaldkonnas taotletavad üldpädevused on keelepädevus ja kunstiline pädevus. Viimane
hõlmab kirjandus-, teatri- ja filmialast pädevust. Kirjanduspädevust kujundatakse kohustuslike ja
valikkursuste, teatri- ja filmialast pädevust valikkursuste kaudu. Nende valikkursuse õpe toetab ja
süvendab kirjanduspädevuse omandamist ja kunstipädevuse kujunemist tervikuna. Olenevalt keele- ja
kirjandusõpetuse eripärast toetatakse ka teiste üldpädevuste kujunemist.
Väärtuspädevuse kujundamisel on oluline koht nii keele kui ka kirjanduse ainekavades. Keeleõpetus
väärtustab funktsionaalset kirjaoskust, õigekeelsust ja sobivate keelevahendite valikut suulises ja
kirjalikus suhtluses teiste inimestega, suhtlusoskust, samuti teadlikku kriitilist suhtumist
teabeallikatesse, sh meediasse. Keeleõpetus rõhutab ka vaimseid väärtusi: emakeele eripära ja
arenguloo tundmist, murdekeeli kui keele rikkust, keele eri kasutusvaldkondade tundmist.
Nii keele- kui ka kirjandusõpetus väärtustab ja suunab õpilast märkama keelekasutuse esteetilist külge,
keeleõpetus erinevate stiilide eritlemisel, kirjandusõpetus kirjandusteose kujundliku keele
analüüsimisel. Kirjanduse kujutusobjektiks on inimene tema suhetes teiste inimestega ning toimetulek
ühiskonnas. Kirjandusteoste lugemisel ja analüüsimisel puutub õpilane kokku nii üldinimlike kõlbeliste
väärtuste, teoses kajastatud ajajärgu sotsiaalsete väärtuste kui ka kultuuriväärtustega. See protsess
kujundab õpilasel kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning tõekspidamisi, aga ka suhtumist
kirjandusse kui kunstiloomingusse ja kirjanikku kui loojasse, kultuuriidentiteeti ja lugupidavat
suhtumist oma ning teiste rahvaste kirjandusse ja kultuuri laiemalt. Eri ajastuid kajastavate teoste
lugemine ning tõlgendamine, neis käsitletud probleemide ja väärtussuhtumiste seostamine
nüüdisajaga toetab ka sotsiaalse pädevuse kujunemist. Keele- ja kirjandusõpetus arendavad ka olulisi
õpioskusi: eri liiki tekstide analüüsi ja mõtestamist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe
hankimist ja selle kriitilist kasutamist, eri liiki tekstide koostamist; oma arvamuse kujundamist ja
sõnastamist.

1. 5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja õppeainetega
Eesti keel on ühtaegu õppe läbiviimise keel ja seega keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob eeldused
kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas
arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutusoskust, teksti
mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste
funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes eesti keele, vaid kõigi õppeainete õppetegevuse
tulemusel. Samas toimub keeleoskuse järjekindel ja teadlik arendamine siiski valdavalt keele- ja
kirjandustundides, kuid pidev koostöö teiste ainete õpetajatega on kindlasti tulemuslik. Eesti keele ja
kirjanduse õpetamise teiste õppeainetega lõimimiseks on teisigi võimalusi kui keeleõpe.
Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas
võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul suunamisel äratada huvi õpitava
keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu. Loodusalased tekstid eesti keele
õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse tundmaõppimisele ja väärtustamisele.
Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega seotud esteetilis-emotsionaalsed elamused, samuti
kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise kujundi analüüs, selle tähenduse mõistmine teose
kontekstis ergastab tähelepanu looduse ilule ja väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat.

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs mõjutab
maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes
orienteerumist. Sotsiaalse pädevuse kujunemist soodustab erinevate ajastute kirjandusteoseis
käsitletud probleemide seostamine tänapäevaelu ja inimestega.
Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs soodustab
arusaamist kunstilisest kujundist kui kunstiainete üldmõistest ja mis tahes kunstiteosest kui kunstiliste
kujundite süsteemist. Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja
väljendusvahendite mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga
soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust.

1.5.2. Lõiming läbivate teemadega
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ eesmärgiseadega on kooskõlas järgmised
ainevaldkonnas taotletavad pädevused: eri liiki tekstide lugemise, tõlgendamise ja koostamise oskus,
korrektne suuline ja kirjalik väljendusoskus, arutlus- ja suhtlusoskus. Valdkonnas arendatakse ka
õpilaste suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada, koostööd teha ning probleeme lahendada.
Õppetegevus võimaldab õpilasel märgata ning arendada oma loomevõimeid.
Läbiv teema „Teabekeskkond“ on ainevaldkonna õppeainetes tähtsal kohal. Oskuste kujundamine
teabekeskkonna vahendite kasutamiseks toimub praktilises tegevuses, mis hõlmab eri allikatest (sh
internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste
laiendamiseks kui ka tekstiloomes.
Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus“ ning „Kultuuriline identiteet“ on ainevaldkonna õppeainetele
eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes
ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades.
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ning „Tervis ja ohutus“ käsitlus taotleb õpilase
kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust
väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes, eeskätt praktilise keele kursustes toetatakse neid
arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud
probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis.

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, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele muutumise tendentse ja nüüdisolukorda;
3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb eesmärgipäraselt;
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. Õppeaine kirjeldus
Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel ja keskne õppeaine. Eesti keele valdamine loob eeldused kõigi
õppeainete edukaks omandamiseks, samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse
põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutamise oskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet ning pädevust
suuliselt ja kirjalikult suhelda..

Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks seotud, kuid tunnetuslikult erinevaks valdkonnaks:
keelealasteks teadmisteks ning praktiliseks keeleoskuseks. Keelealaste teadmistega luuakse teoreetiline
ja metakognitiivne alus praktilise keeleoskuse arendamisele. Ühtlasi avardavad teadmised keelest, selle
kasutusest ja toimimisest õppimise, töö, isikliku ning avaliku elu valdkonnas õpilaste maailmapilti,
andes ülevaate tekstide osast inimese ja ühiskonna toimingutes. Eesti keele kursustega püütakse
tekitada õpilastes huvi keeleteaduse ja filoloogia vastu laiemalt ning anda neile baasteadmistega
võrdses mahus praktilisi oskusi.
Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib märgisüsteemina,
milline on eesti keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse ja iseärasuste poolest, millised on
eesti murded ning kuidas eesti kirjakeel on ajalooliselt nende põhjal kujunenud. Tähtsal kohal on keele
varieerumise käsitlemine - eristatakse kirjakeelt ja kõnekeelt, eri allkeeli ja slängi ning nende
kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka eesti keele arendamise küsimusi ning Eesti keelepoliitikat.
Süstemaatiline ülevaade antakse ka meediast ja mõjutamisest. Tänapäeva ühiskond on infoühiskond,
milles meedial on keskne roll ühiskondlike protsesside ja tarbimiskäitumise mõjutajana. Käsitletakse
reaalsuse konstrueerimist meedia vahendusel ning kuidas ja milliste keeleliste vahenditega luuakse
samast nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse ka
reklaami ja selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi suhtlusvõimalusi ning
nendega seotud ohte ja manipuleerimisvõimalusi.
Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide keelelisi ja
stilistilisi erinevusi, vaadeldakse sõnavara stiililisi kihistusi ja tähendusnüansse ning kirjutamise
komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele. Süstemaatiline ülevaade antakse põhilistest
stiilivigadest.
Praktiline eesti 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 võime siduda oma tekstiga
teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, viidata, tsiteerida ja refereerida teisi tekste, s.o kirjutada
alustekstide põhjal. Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus ja komponent on hea ning toimiv
õigekirjaoskus. 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 arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja esinejat, tunda
suulistes meediakanalites ära faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis
esitama täpsustavaid küsimusi ning vastuväiteid.
Õppeaine on üles ehitatud nii, et keeleteadmiste kursusi planeeritakse igale aastale üks - „Keel ja
ühiskond“ on 10., „Meedia ja mõjutamine“ 11. ning „Teksti keel ja stiil“ 12. klassis. Praktilise eesti keele
kursusi õpitakse kõigis klassides, kusjuures keeleteadmiste kursuse õpe eelneb praktilisele kursusele
või neid õpitakse paralleelselt.

2.1.3. Õppetegevus
Eesti keele oskus tähendab eesti kirjakeele valdamist keele nelja osaoskuse (lugemise, kirjutamise,
kõnelemise ja kuulamise) valdkonnas.
Lugemisoskust arendatakse erinevate valdkondade tekstide lugemise, nende sisu analüüsimise ja
kriitilise hindamise teel. Õpetuses jälgitakse, et käsitletavate tekstide raskusaste kasvaks vastavalt
lugemisoskuse arenemisele. Lugemisoskuse arendamise oluline osa on sõnavara laiendamine, selleks
omandatakse kogu aineõppes süstemaatiliselt uusi sõnu. Lugemispädevuse tähtis komponent on oskus
leida vajalikke tekste niihästi trükitud kui ka elektroonilistest allikatest ning nendest tekstidest
vajalikku teavet.
Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise teel. Oluline on oskus
kirjutada teksti alustekstide põhjal, samuti oskus siduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud teavet,

viidata, tsiteerida ja refereerida. Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus on hea õigekirjaoskus. Seetõttu
kinnistatakse ning arendatakse kirjutamisülesannete kaudu pidevalt ka õigekirjaoskust.
Kõnelemisoskuse arendamise keskne ülesanne on arendada võimet valida suhtlusolukorrast ja
vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ning stiilivahendid. Oluline on ka oskus suhtlust alustada,
arendada ning tõrjuda. Kõnelemisoskust arendatakse erinevate suhtlusülesannete kaudu, paari- ja
rühmatööde aruteludes, klassi ees esinedes ning koha pealt vastates. Reaalelulisi suhtlusolukordi
harjutatakse rollimängudes. Kõnelemisoskuse tähis komponent on argumenteerimisoskus, võime oma
seisukohti esitada ja kaitsta, kasutades nii ratsionaalseid, emotsionaalseid kui ka eetilisi põhjendusi.
Argumenteerimisoskust arendatakse arutelude, diskussioonide ning ümarlaua vormis.
Kuulamisoskuse arendamise eesmärgid on vestluspartneri suhtluseesmärgi mõistmine, veenmise ja
manipuleerimise äratundmine ning suulises vormis esitatud teabe ja aimetekstide mõtte mõistmine.
Oluline on avalikule esinejale sisukate teemast lähtuvate küsimuste esitamise oskus. Kuulmisoskuse
arendamiseks võib kasutada aruteludest või loengutest kokkuvõtete tegemist.

2.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Praktilise eesti keele
kursustes kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste sisulisi teemasid praktilise
keeleoskuse arendamiseks. Praktilise eesti keele tundides tehtud tööde tulemusi, mis näitavad
kirjanduskursuste või teiste eesti keele kursuste õpitulemuste saavutatust, hinnatakse ja arvestatakse
vastavate kursuste osalise sooritusena. Kirjanduskursustes ja teistes eesti keele kursustes tehtud tööde
praktilise eesti keele kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnatakse ja arvestatakse praktilise
eesti keele kursuse osalise sooritusena.

2.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning
ümarlauavestlusteks.
2. Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni.
3. Tundides kasutatakse tänapäevaseid õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.
4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli.

2.1.6. 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. I kursus „Keel ja ühiskond“
2.2.1. Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:

1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.
2.2.2. Õppesisu
Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi kujundamine. Keel
kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused (joonised, tabelid, skeemid).
Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel.
Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele eripära teiste keelte kõrval. Hääliku-süsteem,
astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja partsiaalsus lauseehituses (täis- ja
osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti sõnamoodustuse erijooni.
Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; Euroopa ja maailma keeled (valikuliselt).
Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti keelele. Keele varieerumine ja
muutumine.
Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. Kirjakeele norm.
Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent.
Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. Eesti keele
kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus,
tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik.

2.3. II kursus „Meedia ja mõjutamine“
2.3.1. Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni;
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.
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele;
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.
2.3.2. 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
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. 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. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.

2.4. III kursus „Teksti keel ja stiil“
2.4.1. 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 ning kasutab viitamissüsteeme;
6) tunneb mõjutamise viise, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või lükkab neid ümber.
2.4.2. 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. 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. 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.

2.5. IV kursus „Praktiline eesti keel I“
2.5.1. Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult;
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.
2.5.2. 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.
Kirjutamine
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri,
taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning vormid. Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse
põhimõtted. Arvamustekstide koostamine ühiskonna- elu teemadel. Referaadi ja kokkuvõtte
kirjutamine. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.
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.

2.6. V kursus „Praktiline eesti keel II“
2.6.1. Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid;
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 kokkuvõtet teha;
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo;
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
7) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
2.6.2. 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.
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.

2.7. VI kursus „Praktiline eesti keel III“
2.7.1. 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;
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;
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti;
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid;
8) valdab eesti kirjakeelt.
2.7.2. 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.
2.7.3. Gümnaasiumi 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 ja trükimeediat; vaatab
filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks erinevates
valdkondades;
8) omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda;

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.

2.7.4. Õppetegevus
Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad loovat lähenemist. Õpetaja suunab õpilasi
kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keeltevahelisi seoseid ning
jälgima oma keelekasutust. Õpetaja planeerib koos õpilasega tööd, et saavutada püstitatud eesmärgid.
Õppetegevuseks sobivad näiteks:
1) meedia- ning autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;
2) iseseisev lugemine ning 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) rolli- ja suhtlusmängud;
7) keelekeskkonnas täidetavad ülesanded (nt muuseumitund, intervjuud);
8) info otsimine erinevatest eestikeelsetest teatmeallikatest (nt seletav sõnaraamat, internet).

2.7.5. Valikkursus „Eesti keel. Õigekiri. Arutlev teksti loomine“
Õppesisu
Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste käsitlemine . Täheortograafia. Algustähe ortograafia. Kokku- ja
lahkukirjutamine. Lühendamine. Numbrite kirjutamine. Kirjavahemärgid. Süstemaatiline
sõnavaraarendus. Stiili- ja sõnavaraharjutused.. Argumenteerimine. Teksti kompositsioon. Lõik, selle
koostamine. Refereerimine, tsiteerimine. Analüüside/ arutluste kirjutamine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
•
•
•
•
•
•
•

valdab eesti keele õigekirja reegleid ning kasutab neid korrektselt kõnes ja kirjas;
arendab ja lihvib oskust kirjutada korrektses eesti keeles;
oskab kasutada õigekirjakäsiraamatuid ja vastavaid arvutiprogramme.
loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise arutleva teksti;
selgitab /argumenteerib oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku
külgi;
suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid;
tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja trükimeediat;
vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid;

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 tundemaailma 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
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..
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 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 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 mõttelistundelises 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. 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, kujundisüsteem 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.
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 analüüsi- ja
tõlgenduskursusele, mis annab õpilasele aluse aktiivselt ja iseseisvalt lugeda ning teoseid analüüsida ja
tõlgendada. 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 proosavõi 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.
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. Valikkursus on „Kirjandus ja müüt“

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, 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, uurida süžee ja faabula seoseid;
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;
9) analüüsida eri stiile ja allkeeli, nende segunemist kirjandustekstis;
9) võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega;
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 internetiallikatesse. Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil kasutades kasvab
oskus korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest ning plagiaadist. 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.

3.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Õppekomplektid (õpikud, töövihikud, õpetajaraamatud) kõigi kursuste tarbeks.
2. Kursuste õppimisel vajalikud tekstikogumikud (lugemikud, valikkogud) ning kirjandusteosed.
3. Kursuste õppimisel vajalikud CD-d
4. Kursuste õppimisel vajalikud DVD-d
5. Kättesaadavad on kirjanduse õppimisel vajalikud interaktiivsed õpikeskkonnad.

3.1.5. 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 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;
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, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab nendele hinnanguid;
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;
10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid kirjandus-, filmija teatrikeele erinevuste kohta.

3.2. I kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“
3.2.1. 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) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe eesti autori
luuletuskogu.
3.2.2. Õppesisu
Kirjanduse olemus ja roll
Ilukirjandus kui sõnakunst. Kirjandusteose ühiskondlik, ajalooline, moraalne, rahvus- ja
maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus kui inimese siseilma ja välismaailma
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 kirjandusuurimises. 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. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog.
Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. Lugemisnauding.
Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, arhetüübid, koomika.
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt. 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
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 jt.
Mõisted
Allegooria, alltekst, anagramm, autobiograafia, eepika, ellips, epiteet, faabula, grotesk, iroonia,
isikustamine, kalambuur, keeleluule, kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline mina, memuaarid,
metafoor, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, paroodia, piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, riim,
rütm, sarkasm, siire, sisemonoloog, stroof, sümbol, süžee, teema, 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“
3.3.1. 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 rühmitusi;
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjandusega;
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.
3.3.2. 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. Renessansikirjandus (Dante Alighieri,
Giovanni Boccaccio, Thomas More, William Shakespeare jt). Barokk-kirjandus (Pedro Calderón).
Klassitsistlik kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Daniel Defoe; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe
jt). Romantism (Aleksandr Puškin või George Gordon Byron; Victor Hugo või Walter Scott 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 (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.
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. Muistsete müütide
ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus.
Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja
psühholoogilised probleemid. Jumalausu (kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid.
Inimese orjastamine ja ahistamine, sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. 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. 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, 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“
3.4.1. 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;
4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib;
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;
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe eesti autori
luuletuskogu.
3.4.2. 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. Romaani sünd ja muutused. Romantiline romaan: Emily Jane Brontë
„Vihurimäe“ või Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi saaga“ või Prosper Mérimée „Carmen“. Realistlik

romaan: Honoré de Balzac „Isa Goriot“ või Fjodor Dostojevski „Kuritöö ja karistus“ 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 García Márquez „Sada aastat
üksildust“ või Daniel Kehlmann „Maailma mõõtmine“. Armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria“ 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: 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). 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“
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.

3.5. IV kursus „20. sajandi kirjandus“
3.5.1. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanre, autoreid ja nende teoseid;
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
4) võrdleb 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.
3.5.2. Õppesisu
Temaatika
20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr Blok).
Futurism (Vladimir Majakovski). Imažism (Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico García 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 García Márquez 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
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“
3.6.1. 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;
6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose.
3.6.2. 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 Godiņš „Öö päike“ või Harvey Lee Hix „Kindel kui linnulend“ või Juris Kronbergs
„Maa-alune luule“ või Lassi Nummi „Maa ja taeva märgid“
Proosa: Michael Cunningham „Tunnid“ või Jostein Gaarder „Sophie maailm“ või Nick Hornby „Maoli“
või Peter Høeg „Preili Smilla lumetaju“ või Nora Ikstena „Elu pühitsus“ või Jean-Marie Gustave Le
Clézio „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.
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, 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“
3.7.1. 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.
3.7.2. 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;
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.
3.7.3. 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“.

Ainevaldkond „Võõrkeeled“ gümnaasiumis
1. VALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Valdkonna pädevus
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid;
2) mõistab ja tõlgendab võõrkeeles esitatut;
3) on omandanud teadmisi erinevatest kultuuridest, mõistab kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning
väärtustab neid.

1.2. Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonda „Võõrkeeled“ kuuluvad inglise keel, saksa keel ja vene keel
Inglise keeles on 5 kohustuslikku kursust
„Inglise keel I: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 1“
„Inglise keel II: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 2“
„Inglise keel III: praktiline inglise keel B2.1 taseme 3“
„Inglise keel IV: praktiline inglise keel B2.1 taseme 4“
„Inglise keel V: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 5“
ja 2 valikkursust
„Inglise keel VI: praktiline inglise keel B2.2 tasemel 1“
„Inglise keel VII: praktiline inglise keel B2.2 tasemel 2“
Sakasa keeles on 5 kohustuslikku kursust
„Saksa keel I: Hääldus. Tutvustamine“
„Saksa keel II: Inimesed. Maad. Keeled“
„Saksa keel III: Uus linn välismaal“
„Saksa keel IV: Koolielu. Huvitegevused. Muusika“
„Saksa keel V: Keele õppimine. Reisimine“
ja 1 valikkursus
„Saksa keel VI: Päevakava. Töö. Vaba aeg“
Vene keeles on 5 kohustuslikku kursust
Vene keele 5 kohustuslikku kursust:
„Vene keel I: Hääldus. Tutvustamine“
„Vene keel II: Inimesed. Maad. Keeled“
„Vene keel III: Koolielu. Huvitegevused. Muusika“
„Vene keel IV: Päevakava. Töö. Vaba aeg“
„Vene keel V: Keele õppimine. Reisimine“
ja 1 valikkursus:
„Vene keel VI: Minu maa, linn ja kodu“

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete
kirjeldustest Euroopa keeleõppe raamdokumendis. Kõikide võõrkeelte õpitulemused on
raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe
hankimiseks ja selle edastamiseks suhtlusprotsessis, siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille
kaudu ja mille piires kujundatakse suhtluspädevust.

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine,
rääkimine ja kirjutamine, mistõttu on täpsustavad õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. Erinevaid
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Võõrkeelte integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist soodustava õpikeskkonna loomine toetab
suhtluspädevuse omandamise kõrval ka maailmapildi, enesehinnangu ja väärtuskäitumise arengut.
Raamdokumendi põhimõtete rakendamine õppetöös võimaldab arvestada õppija ealist ning
individuaalset eripära, suunab erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid
õpieesmärke ning annab tagasisidet saavutatu kohta, toetades õpimotivatsiooni ning iseseisva õppija
kujunemist.
Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista ja väärtustada nende eripära.
Õppijakeskse võõrkeeleõppe olulisemad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja nõustajaks;
5) õppematerjalide mitmekesisus, nende kohandamine ja täiendamine.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, väärtushinnangud
ja käitumine. Võõrkeelte valdkonda kuuluvate ainete õpetamisega kujundatakse kõiki üldpädevusi.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise kaudu.
Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. Erinevates igapäevastes
suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valikule vaja teada õpitavat
võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning tavasid.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude
õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja
nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine
võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud
teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt
suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja
tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.
Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see on olemas, sest
suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste tehes), samuti saab teemade
raames käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele
võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi oma ideede ja
eesmärkide teostamisel ning loob eeldused koostööks.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Valdkonnapädevustest arendatakse võõrkeeleõppes eelkõige suhtluspädevust ja teisi valdkonnapädevusi. Kokkupuude kunstipädevusega toimub erinevate maade kultuurisaavutuste kaudu.
Loodusteaduslik pädevus, matemaatika-pädevus ja kehakultuuripädevus teostuvad erinevate
teemavaldkondade (nt „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“) kaudu.

Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes
õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega seonduvate teemade
käsitlemiseks.
Keelteoskus võimaldab õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele,
internetile jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
1.5.2. Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet,
mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid
(autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.
Kõiki läbivaid teemasid käsitletakse viie teemavaldkonna kaudu. Eelkõige on läbivad teemad seotud
järgmiste teemavaldkondadega:
1) „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“ - elukestev õpe ja karjääri planeerimine;
2) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - keskkond ja jätkusuutlik areng;
3) „Eesti ja maailm“, „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“ - kodanikualgatus ja ettevõtlikkus;
4) „Eesti ja maailm“, „Kultuur ja looming“, „Inimene ja ühiskond“ - kultuuriline identiteet;
5) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - teabekeskkond;
6) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - tehnoloogia ja innovatsioon;
7) „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“ - tervis ja ohutus;
8) läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus“ käsitletakse kõigis viies teemavaldkonnas.

1.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste
vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemused sisaldavad
hoiakuid ja väärtusi, mille kohta antakse sõnalist tagasisidet. Õpitulemuste kontrollimise vormid on
mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

1.7. Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas,
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid ja erinevaid õppemeetodeid;
5) rakendatakse nüüdisaegseid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass jne;
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti olla erinevad.
Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi (nt kirjasõbrad, õppereisid,
õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega). Õpilane loeb autentseid
ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad
loovat lähenemist. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate
keelekonstruktsioonide kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab
rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses,
tööintervjuul, olmesfääris). Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi
ja erinevusi, nägema keeltevahelisi seoseid ning jälgima oma keelekasutust. Õppetegevuseks
kasutatakse:
1) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamist; iseseisevat lugemist, kuulamist;
2) tarbekirjade koostamist (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus);

3) loovtöid (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi);
4) referaatide ja/või uurimistööde koostamist ning esitlemist;
5) argumenteerimisoskuse arendamist (nt väitlus, vaidlus);
6) rolli- ja suhtlusmänge, teatmeallikaid (nt sõnaraamatud, internet).

1.8. Füüsiline õpikeskkond
1) Kool korraldab õppe vajadusel rühmades.
2) Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos
vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

2. INGLISE KEEL
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe-eesmärgid
Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab 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.

2.1.2. 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.
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: 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.
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja
kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone ja tavasid.
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.
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.
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;
koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid; edasiõppimisvõimalused;
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.
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.
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. Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas
võõrkeeles suhtlemise erinevustele. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab
edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele.

2.1.3. 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) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust,
6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades;
7) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib oma õpistrateegiaid;
8) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.
Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus:
Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

rahuldav õpitulemus

B2.1

B2.1

B2.1

B1.2

hea ja väga hea õpitulemus

B2.2

B2.2

B2.2

B2.1 - B2.2

2.2. Kursus „Inglise keel I: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 1“
Õppesisu:
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. Arutelud. Lühireferaat. Teemakohase
raadio- ja telesaate kuulamine ja vaatamine. Päevakajalised uudised.
Grammatika: Omadussõna, küsimuste moodustamine. Oleviku ja mineviku ajavormid, sõnaühendid.
Võrdlusastmed, sõnaühendid. Kaudne ja otsene kõne, sõnaühendid, teksti lugemine. Täisminevik.
Modaalverbid. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid. Asesõnad ja siduv
asesõna, numbrid. Artikkel, modaalverbid minevikus. Kohustust ja vajadust väljendavad
modaalverbid. Tingimuslaused, sõnaühendid. Passiiv, sõnaühendid. Subjunktiiv.
Õpitulemused
Õpilane:
•
•
•
•

esitab selge, koos asjakohaste näidetega kirjelduse käsitletavas teemas;
koostab mitme allika põhjal, mis sisaldab vastandlikke seisukohti, lühreferaadi;
teeb kokkuvõtte kuuldud vestlusest, mis on arutlevat laadi, osaleb aktiivselt arutelus;
palub vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi;

•
•
•

teeb kokkuvõtte kuulatud raadiosaatest ja vaadatud telesaatest;
mõistab normaalse kiirusega edastatud üldkeelseid teadandeid konkreetsetel teemadel;
teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal.

2.3. Kursus „Inglise keel II: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 2“
Õppesisu:
Eesti ja teised riigid: Eesti Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht
maailmas: rahvusvaheline koostöö. Arutelud. Lühireferaat. Filmi vaatamine ja –ülevaade.
Teemakohase raadio- ja telesaate kuulamine ja vaatamine. Päevakajalised uudised.
Grammatika: Omadussõna, ees- ja tagaliited. Oleviku ajavormid, sõnaühendid. Võrdlusastmed,
sõnaühendid. Mineviku ajavormid, arutelu. Gerundium ja infinitiivsõnade moodustamine.
Täisminevik. Modaalverbid. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid. Asesõnad ja
siduv asesõna, numbrid. Kohustust ja vajadust väljendavad modaalverbid, arutlev kirjand, sidesõnad.
Tingimuslaused, sõnaühendid, koha kirjeldamine. Subjunktiiv, kõnekeel ja kirjakeel.
Õpitulemused
Õpilane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esitab suuliselt selge, koos asjakohaste näidetega kirjelduse käsitletavas teemas;
selgitab aruteludes oma vaatenurka, kaaludes kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrju külgi;
koostab mitme allika põhjal, mis sisaldab vastandlikke seisukohti, lühreferaadi;
kirjutab filmiülevaate;
kirjutab sõnumit, mille eesmärk on infot saada või probleeme selgitada, osaleb aktiivselt arutelus;
palub vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi;
annab ülevaate kuulatud raadiosaatest või vaadatud telesaatest, mis on üldkeelne ja lubab kõneleja
meeleleolu, tooni vms tabada;
oskab nii kliendi kui ka teenuse osutaja rollis selgitada, milles seisneb probleem ja nõuda endale
sobivat lahendust, oskab esitada kaebust;
mõistab normaalse kiirusega edastatud üldkeelseid teadeandeid ja sõnumeid;
teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal.

2.4. Kursus „Inglise keel III: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 3“
Õppesisu:
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). Raamatu lugemine ja
ülevaate koostamine. Arutelud. Teemakohase raadio- ja telesaate kuulamine ja vaatamine.
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui
rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi.
Grammatika: Omadussõna, küsimuste moodustamine, ees- ja tagaliited, personaalse kirjakirjutamine.
Oleviku ja mineviku ajavormid, sõnaühendid. Võrdlusastmed, sõnaühendid, artikli, lühijutu
kirjutamine. Kaudne ja otsene kõne, sõnaühendid, teksti lugemine. Gerundium ja infinitiiv, sõnade
moodustamine, kirjavahemärgid. Täisminevik, nõu andmine, ettekande kirjutamine. Modaalverbid,
kirjelduse kirjutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid, kaebekirja
kirjutamine. Asesõnad ja siduv asesõna, numbrid, avalduse kirjutamine. Artikkel, modaalverbid
minevikus, ametlik ja mitteametlik kirjastiil. Arutlev kirjand, sidesõnad. Tingimuslaused, sõnaühendid.
Passiiv, sõnaühendid, kuidas huvitavamalt kirjutada. Subjunktiiv, kõnekeel ja kirjakeel.
Õpitulemused

Õpilane:
•
•
•
•
•
•
•
•

esitab suuliselt ja kirjalikult selge, koos asjakohaste näidetega kirjelduse käsitletavas teemas;
kirjutab raamatuülevaate;
oskab põhjendada poolt- ja vastuväiteid, kaaluda eri seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
osaleb aktiivselt arutelus, palub vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi;
kirjeldab selgelt ja üksikasjalikult, kuidas mingit toimingut läbi viia;
annab ülevaate kuulatud raadiosaatest või vaadatud telesaatest;
suudab jälgida keeruka arutluskäiguga ja keelekasutusega loengu või muu esinemise põhisisu
teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal.

2.5. Kursus „Inglise keel IV: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 4“
Õppesisu:
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.
Arutelud. Arvamuskirjutis. Ettevalmistatud esinemine. Näidendi vaatamine ja ülevaate koostamine.
Teemakohase raadio- ja telesaate vaatamine ja kuulamine. Päevakajalised uudised.
Grammatika: Oleviku ajavormid, sõnaühendid. Võrdlusastmed, sõnaühendid. Mineviku ajavormid.
Kaudne ja otsene kõne. Gerundium ja infinitiiv. Täisminevik, nõu andmine. Modaalverbid.
Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid. Asesõnad ja siduv asesõna. Artikkel,
modaalverbid minevikus. Kohustust ja vajadust väljendavad modaalverbid. Tingimuslaused,
sõnaühendid. Passiiv, sõnaühendid. Subjunktiiv, kõnekeel ja kirjakeel.
Õpitulemused
Õpilane:
•
•
•
•
•
•

koostab argumenteeritud aravamuskirjutise, mis sisaldab põhjendatud poolt- ja vastuväiteid;
oskab ettevalmistanuna selgesõnaliselt esineda;
oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäike laiendada ja põhjendada;
kirjutab näidenidülevaate, osaleb aktiivselt arutelus;
annab ülevaate kuulatud raadiosaatest või vaadatud telesaatest;
teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal.

2.6. Kursus „Inglise keel V: praktiline inglise keel B2.1 tasemel 5“
Õppesisu:
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.
Arutelud. Ettekande koostamine ja esinemine. Päevakajalised uudised.
Grammatika: Omadussõna, ees- ja tagaliited. Oleviku ajavormid, sõnaühendid. Võrdlusastmed,
sõnaühendid. Mineviku ajavormid, arutelu. Gerundium ja infinitiivsõnade moodustamine.
Täisminevik. Modaalverbid. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid. Asesõnad ja
siduv asesõna, numbrid. Kohustust ja vajadust väljendavad modaalverbid, arutlev kirjand, sidesõnad.
Tingimuslaused, sõnaühendid, koha kirjeldamine. Subjunktiiv, kõnekeel ja kirjakeel.
Õpitulemused
Õpilane:
•

koostab üksikasjaliku ettekande käsitletal teemal koos asjakohaste näidetega ja kannab selle ette;

•
•
•
•
•
•
•

vastab esinemisjärgsetele küsimustele ladusalt, sundimatult ja pingutuseta;
oskab parandada valesti kasutatud ajavormi vm keelendit, kui sellele tähelepanu juhitakse;
oskab esitada selgesõnalisi põjendusi, laiendades ja toetades arutluskäike asjakohaste näidetega;
valdab grammatikat küllalt hästi, ei tee vääritimõistmist põhustavaid vigu;
suudab suhelda küllaltki ladusalt ja spontaalselt;
loeb suuresti iseseisvalt, kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide mõistmisega;
teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal.

2.7. Kursus „Inglise keel VI: praktiline inglise keel B2.2 tasemel 1“
Õppesisu:
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. Päevakajalised uudised. Referaadi koostamine.
Arutelud. Salvestiste kuulamine. Filmi vaatamine ja kokkuvõtte koostamine.
Grammatika: Omadussõna, ees- ja tagaliited. Võrdlusastmed, sõnaühendid. Gerundium ja
infinitiivsõnade moodustamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid.
Asesõnad ja siduv asesõna, numbrid. Kohustust ja vajadust väljendavad modaalverbid, arutlev kirjand,
sidesõnad.
Õpitulemused
Õpilane:
• väljendub suuliselt selgelt käsitletavatel teemadel, tuues välja olulisemad seisukohad;
• edastab üldisema sisuga teateid küllalt selgel, ladusalt ja loomulikult;
• teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal;
• kirjutab selge, üksikasjaliku referaadi käsitletava teema piires;
• lööb kaasa elavas arutelus, kuid kiire ja pika jutu korral võib aeg-ajalt paluda kordamist;
• teeb kokkuvõtte vaadatud filmi sisust ja sündmustikust ning esitab seda teistele.

2.8. Kursus „Inglise keel VII: praktiline inglise keel B2.2 tasemel 2“
Õppesisu:
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest
hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv
eluhoiak
jne. Päevakajalised uudised. Arutelud. Sündmuse kirjeldamine. Ettekande koostamine. Intervjuu
kuulamine. Töö juhistega.
Grammatika: Omadussõna, küsimuste moodustamine, ees- ja tagaliited, personaalse kirjakirjutamine.
Oleviku ja mineviku ajavormid, sõnaühendid, ärikirja kirjutamine. Võrdlusastmed, sõnaühendid,
artikli kirjutamine, lühijutu kirjutamine. Kaudne ja otsene kõne, sõnaühendid, teksti lugemine.
Gerundium ja infinitiiv, arvamuse avaldamine, sõnade moodustamine, kirjavahemärgid. Täisminevik.
Modaalverbid, kirjelduse kirjutamine. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad, tuleviku ajavormid.
Asesõnad ja siduv asesõna, numbrid. Artikkel, modaalverbid minevikus, sidesõnad. Tingimuslaused,
sõnaühendid, koha kirjeldamine. Passiiv, sõnaühendid. Kõnekeel ja kirjakeel.
Õpitulemused
Õpilane:
• väljendub suuliselt selgelt käsitletavatel teemadel, tuues välja olulisemad seisukohad;
• teeb kokkuvõtte päevakajalistest uudistest uudisteportaali põhjal;
• kirjutab selge, üksikasjaliku teemakohase kirjelduse tegelikult toimunud sündmusest;

•
•
•
•
•

esitab selge, kavakindla ettekande, tuues välja tuua olulisemad seisukohad;
lööb kaasa elavas arutelus, kommenteerib teiste arvamusi;
teeb kokkuvõtte kuuldud intervjuust;
oskab kasutada käibefraase et mõtte sõnastamiseks aega võita;
mõistab pikki ja keerukaid juhiseid, nt tingimuste ja hoiatuste üksikasjad, kui neid on võimalik
korduvalt üle lugeda.
Kõikide kursuste õppetegvused kavandab õpetaja enne kursuse algust töökavas, lähtuvalt kursuse
õpitulemustest
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ainekava sätetest.
Hindamismeetodid ja vormid kavandab õpetaja lähtuvalt kursuse õpitulemustest enne kursuse algust
töökavas. Kursuse alguses teeb õpetaja õpilastele teatavaks, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

3. SAKSA KEEL
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe-eesmärgid
Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab 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;

3.1.2. 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.
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.
2.Kultuur ja looming

Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst,
käsitöö jne; rahva ajalooline kultuurimälu.
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja
kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone ja tavasid.
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.
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:
4. Haridus ja töö
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning
üksteisest hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute
kujundamine, salliv eluhoiak..
Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused; kohustuslik kooliharidus, iseõppimine;
koolikeskkond ja -traditsioonid;
Tööelu: teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; tööotsimine:
eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; tööpuudus; puhkus; suhted töökollektiivis;
5. Inimene ja ühiskond
Inimene kui looduse osa: eluring: sünd, elu ja surm; tasakaal inimese ja looduse vahel
(loodushoidlik eluviis, aukartus looduse ees);
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese
kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; inimsuhted: isiklikud,
emotsionaalsed; sotsiaalsed.
Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid, miimika
jne); meedia kui suhtluskanal ja -vahend.
Ühiskond kui eluavalduste kogum: 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. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi
võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele.

3.1.3. 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;
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 ja eesmärke ning 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) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.
Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus:
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
rahuldav õpitulemus

A2.2

A2.2

A2.2

A2.2

hea ja väga hea õpitulemus

B1.1

B1.1

B1.1

B1.1

3.2. Kursus „Saksa keel I: Hääldus. Tutvustamine“
Õppesisu:
Mina ja minu sõber. Tutvustamine. Isikuandmed. Minu meeleolu. Keel saksa keele tunnis.
Grammatika: Nimisõna ja artikkel. Sugu. Mitmus. Isikuline asesõna. Tegusõna pööramine – sein, haben.
Lihtlause. Küsilause. Püsiväljendid.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil ennast ning enda igapäevatoiminguid;
• sõnastadab lihtfraaside ja -lausete abil, mis meeldib, mis mitte;
• loeb ette lühikest õpitud sõnumit;
• kirjutab lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid iseenda ja sõprade kohta;
• jälgib väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu kursuse teemadel, vajades sisu tabamiseks pause;
• mõistab teemakohaseid lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda teksti mitu korda;
• küsitletava rollis vastab lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku kohta;

3.3. Kursus „Saksa keel II: Inimesed. Maad. Keeled“
Õppesisu:
Mina ja teised. Kodukoht Eesti. Perekond ja sõbrad. Emakeel ja võõrkeeled. Isikuandmed.
Grammatika: Nimisõna soo määramine. Mitmus. Käänamine. Asesõnad. Tegusõna pööramine –
Präsens. Regulaarne ja ebaregulaarne tegusõna. Lihtlause - jaatav, eitav lause, küsi- ja käsklause. Küsiv
asesõna. Põhiarvsõna.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustab lihtsal viisil enda pereliikmeid ja sõpru;
• kirjeldab lihtfraaside ja -lausete abil enda kodukohta;
• loeb ette lühikesi tekste;
• kirjutab lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid enda perekonna ja kodukoha kohta;

•
•
•
•
•
•

jälgib väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu kursuse teemadel, vajades sisu tabamiseks pause;
mõistab teemakohaseid lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda teksti mitu korda;
esitab lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal;
kirjutab ümber lühemaid trükitekste;
vestluses suudab vahetada lihtsaid lauseid, kuid ei suuda ise vestlust ülal hoida;
oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid viisakusväljendeid.

3.4. Kursus „Saksa keel III: Uus linn välismaal“
Õppesisu:
Eesti ja maailm. Kultuur ja looming. Reisimine. Hotellis. Vaatamisväärsused Tallinnas.
Grammatika: Nimisõna. Käänamine – Nominativ ja Akkusativ. Omastav asesõna. Tegusõna
pööramine. Präsens. Käskiv kõneviis püsiväljendina. Küsimuste moodustamine.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab lihtsal viisil vaatamisväärsusi Tallinnas;
• kirjeldab lihtfraaside ja -lausete abil mõnda kogetud reisi;
• kirjutab lihtsamaid fraase ja lauseid käsitletavatel teemadel;
• jälgib aeglast ja hoolika hääldusega juttu kursuse teemadel, vajades sisu tabamiseks pause;
• esitab lihtsaid küsimusi;
• mõistab teemakohaseid lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda teksti mitu korda;
• oskab mõtet edasi anda esemele osutades (nt tähenduses „Palun mulle see”);
• kirjutab luhikesi ja lihtsaid väljamõeldud elulugusid ja lihtsamaid lugusid inimestest;
• vestluses suudab vahetada lihtsaid lauseid, kuid ei suuda ise vestlust ülal hoida;
• mõistab lühikesi ja lihtsaid postkaardi- ning isiklikke kirjusõnumeid;
• mõistab igapäevaseid silte ja teateid avalikes kohtades: tänaval, restoranis, raudteejaamas jm.

3.5. Kursus „Saksa keel IV: Koolielu. Huvitegevused. Muusika“
Õppesisu:
Õppimine ja töö. Kool, klass, õppeained ja tunniplaan. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
Muusika, minu eelistused.
Grammatika: Nimisõna sugu, mitmus, käänamine: Nominativ ja Akkusativ. Dativ kindlates
väljendites. Määrav ja umbmäärane artikkel, eitussõna kein. Tegusõnad mögen, gefallen, gern haben.
Teksti lugemine, küsimuste moodustamine. Aega ja kohta väljendavad eessõnad.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab lihtsas keeles oma kooli, klassi, õpitavaid aineid, kasutades võrdlusi;
• kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraaside ja – lausete abil enda hobisid ning
muusikaeelistusi;
• selgitab, mis talle millegi juures meeldib või ei meeldi;
• edastab lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel;
• esitab peast luuletuse;
• vastab otsestele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse või vastust
sõnastada aidatakse;
• esitab kaasõpilasele peale tema esinemist asjassepuutuvaid küsimusi;
• kirjutab lühikesi ja lihtsaid väljamõeldud või tegelikult toimunud teemakohaseid lugusid;
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate
eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö);
• mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühi kesi lihtsaid juhtnööre;

•
•

mõistab lühikesi lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele kasutus sarnaneb tema
igapäevaelus või -töös sageli ettetulevaga;
tabab asjassepuutuva teabe uudisloos, kus kirjeldatakse sündmust.

3.6. Kursus „Saksa keel V: Keele õppimine. Reisimine“
Õppeisu:
Eesti ja maailm. Kultuur ja looming. Keele õppimine. Vaheaeg. Reisi planeerimine.
Grammatika: Liitsõnade moodustamine. Siduvad määrsõnad. Tegusõna pööramine. Minevik. Perfekt.
Abitegusõnad ja Partizip II. Aega ja kohta väljendavad eessõnad. Mitteametlik kirjastiil. Sõnajärg
kõrvallauses.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab lihtsate sõnadega erinevaid kultuurivaldkondi ning resimisega seotud tegevusi;
• võrdleb erinevaid reisivõimalusi;
• otsib veebikeskkonnast reisimiseks vajalikku informatsiooni;
• koostab kirjalikult kokkuvõtte enda resisit, kirjeldades kavatsusi, kokkuleppeid, tegevusi;
• tuleb toime väheste otseste esinemisjärgsete küsimustega;
• tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades;
• mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda punktist A punkti B;
• teeb ülevaate kaasõpilastele päevakajalistest uudistest;
• viib läbi ettevalmistatud intervjuu ja osaleb inervjueeritavana.

3.7. Valikkursus „Saksa keel VI: Päevakava. Töö. Vaba aeg“
Õppesisu:
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Mina ja teised. Töökoht ja ülesanded. Huvid, erinevad vaba aja veetmise
viisid. Kohtumised.
Grammatika: Nimisõna ja artikkel. Käänamine. Artikli puudumine. Modaaltegusõnad. Kasutatavamad
lahutatava eesliitega tegusõnad. Omadussõna. Aega väljendavad sõnad. Sõnajärg lihtlauses.
Rinnastavad sidesõnad und, aber, denn. Kellaaeg.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustab lihtsalt igapäevaelu toiminguid koolis ja kodus ning oma pereliikmete või
tuttavate ameteid;
• kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraaside ja – lausete abil erinevaid ameteid;
• võrdleb erinevaid ameteid;
• selgitab, millised ametid talle rohkem meeldivad ja millised vähem meeldivad;
• kirjutab teemakohase otsesõnalisielt seotud tekstiga lühiessee;
• mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;
• vastab otsestele esinemisjärgsetele küsimustele;
• oskab öelda ja küsida kellaaega;
• viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel lihtsa intervjuu;
• oskab arutada, mida ette võtta ja kuhu minna, oskab määrata kokkusaamist;
• vastab küsitletava rollis lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku kohta;
• alustab, jätkatab ja lõpetab lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid.
Kõikide kursuste õppetegvused kavandab õpetaja enne kursuse algust töökavas, lähtuvalt kursuse
õpitulemustest
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ainekava sätetest.
Hindamismeetodid ja vormid kavandab õpetaja lähtuvalt kursuse õpitulemustest enne kursuse algust

töökavas. Kursuse alguses teeb õpetaja õpilastele teatavaks, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

4. VENE KEEL
4.1. Üldalused
4.1.1. Õppe-eesmärgid
Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab 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;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab motivatsiooni elukestvaks õppeks.

4.1.2. 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. B2-keeleoskustaseme oskuste süvendamiseks, kinnistamiseks ja liikumiseks
järgmise keeleoskustaseme poole pakub kool õpilasele valikkursusi.
Õpetuses kasutatakse aktiivõppemeetodeid. Rõhk on 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 on alljärgenevad:
1.Eesti ja maailm
Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; geograafiline asend ja kliima;
rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid;
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).
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja
kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid ja tavasid.
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.
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.
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. Õppes on jätkuvalt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi
võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale õppele.

4.1.3. 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;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib oma õpistrateegiaid;
Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus:
Kuulamine
Lugemine
Rääkimine
Kirjutamine
rahuldav õpitulemus

B2.1

B2.1

B2.1

B1.2

hea ja väga hea õpitulemus

B2.2

B2.2

B2.2

B2.1 - B2.2

4.2. Kursus „Vene keel I: Hääldus. Tutvustamine“
Õppesisu:
Mina ja minu sõber. Tutvustamine. Isikuandmed. Minu meeleolu. Keel saksa keele tunnis.
Grammatika: Nimisõna und artikkel. Sugu. Mitmus. Isikuline asesõna. Tegusõna pööramine – sein,
haben. Lihtlause. Küsilause. Püsiväljendid.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustada lihtsal viisil ennast ning enda igapäevatoiminguid;
• sõnastadab lihtfraaside ja -lausete abil, mis meeldib, mis mitte;
• kirjutab lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid iseenda ja sõprade kohta;
• jälgib väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu kursuse teemadel, vajades sisu tabamiseks pause;
• mõistab teemakohaseid lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda teksti mitu korda;
• küsitletava rollis vastab lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku kohta;
• kirjutab ümber lühemaid trükitekste.

4.3. Kursus „Vene keel II: Inimesed. Maad. Keeled“
Õppesisu:
Mina ja teised. Kodukoht Eesti. Perekond ja sõbrad. Emakeel ja võõrkeeled. Isikuandmed.
Grammatika: Nimisõna soo määramine. Mitmus. Käänamine. Asesõnad. Tegusõna pööramine.
Regulaarne ja ebaregulaarne tegusõna. Lihtlause - jaatav, eitav lause, küsi- ja käsklause. Küsiv asesõna.
Põhiarvsõna.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustada lihtsal viisil enda pereliikmeid ja sõpru;
• kirjeldab lihtfraaside ja -lausete abil enda kodukohta;
• loeb ette lühikesi tekste;
• kirjutab lihtsaid, enamasti sidumata fraase ja lauseid enda perekonna ja kodukoha kohta;

•
•
•
•
•
•

jälgib väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu kursuse teemadel, vajades sisu tabamiseks pause;
mõistab teemakohaseid lühikesi, lihtsaid tekste lugedes vajadust mööda teksti mitu korda;
esitab lihtsa päheõpitud teksti endale tuttaval teemal;
kirjutab ümber lühemaid trükitekste;
vestluses suudab vahetada lihtsaid lauseid, kuid ei suuda ise vestlust ülal hoida;
oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid viisakusväljendeid.

4.4. Kursus „Vene keel III: Koolielu. Huvitegevused. Muusika“
Õppesisu:
Õppimine ja töö. Kool, klass, õppeained ja tunniplaan. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid.
Muusika, minu eelistused.
Grammatika: Nimisõna sugu, mitmus, käänamine:. Tegusõnad. Teksti lugemine, küsimuste
moodustamine. Aega ja kohta väljendavad eessõnad.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab lihtsas keeles oma kooli, klassi, õpitavaid aineid, kasutades võrdlusi;
• kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraaside ja – lausete abil enda hobisid;
• selgitab, mis talle millegi juures meeldib või ei meeldi;
• edastab lühikesi ettevalmistatud teateid õpitud teemadel, kõne on mõistetav kuulajale;
• esitab peast luuletuse;
• vastab otsestele esinemisjärgsetele küsimustele, kui vajadusel küsimust korratakse;
• esitaba kaasõpilasele peale tema esinemist asjassepuutuvaid küsimusi;
• kirjutab luhikesi ja lihtsaid väljamõeldud või tegelikult toimunud teemakohaseid lugusid;
• mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase jm väljendeid, mis seostuvad esmatähtsate
eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö);
• mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühi kesi lihtsaid juhtnööre;
• mõistab lühikesi lihtsaid tekste tuttavatel teemadel, kui teksti keele kasutus sarnaneb tema
igapäevaelus või -töös sageli ettetulevaga;
• tabab asjassepuutuva teabe uudisloos, kus kirjeldatakse sündmust.

4.5. Kursus „Vene keel IV: Päevakava. Töö. Vaba aeg“
Õppesisu:
Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Mina ja teised. Töökoht ja ülesanded. Huvid, erinevad vaba aja veetmise
viisid. Kohtumised.
Grammatika: Nimisõna ja artikkel. Käänamine. Artikli puudumine. Modaaltegusõnad. Kasutatavamad
lahutatava eesliitega tegusõnad. Omadussõna. Aega väljendavad sõnad. Sõnajärg lihtlauses. Sidesõnad.
Kellaaeg.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab ja tutvustab lihtsalt igapäevaelu toiminguid koolis ja kodus ning oma pereliikmete või
tuttavate ameteid;
• kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraaside ja – lausete abil erinevaid ameteid;
• võrdleb erinevaid ameteid;
• selgitab, millised ametid talle rohkem meeldivad ja millised vähem meeldivad;
• kirjutab teemakohase otsesõnalisielt seotud tekstiga lühiessee;
• mõistab selget ja aeglast seotud kõnet;
• vastab otsestele esinemisjärgsetele küsimustele;
• oskab öelda ja küsida kellaaega;

•
•
•
•
•

viib läbi ettevalmistatud küsimuste toel lihtsa intervjuu ning suudab esitada mõne
ettevalmistamata küsimuse;
arutab vestluspartneriga igapäevaelu praktilisi küsimusi;
oskab arutada, mida ette võtta ja kuhu minna, oskab määrata kokkusaamist;
vastab küsitletava rollis lihtsatele ja otsestele küsimustele oma isiku kohta;
alustab, jätkatab ja lõpetab lühivestlust, kasutades lihtsaid võtteid.

4.6. Kursus „Vene keel V: Keele õppimine. Reisimine“
Õppeisu:
Eesti ja maailm. Kultuur ja looming. Keele õppimine. Vaheaeg. Reisi planeerimine.
Grammatika: Liitsõnade moodustamine. Siduvad määrsõnad. Tegusõna pööramine. Minevik.
Abitegusõnad. Aega ja kohta väljendavad eessõnad. Mitteametlik kirjastiil.
Õpitulemused
Õpilane:
• kirjeldab lihtsate sidesõnadega seotud lausetega erinevaid kultuurivaldkondi ning resimisega
seotud tegevusi;
• võrdleb erinevaid reisivõimalusi;
• otsib veebikeskkonnast reisimiseks vajalikku informatsiooni;
• koostab kirjalikult kokkuvõtte enda resisit, kirjeldades kokkuleppeid, tegevusi ja emotsioone;
• tuleb toime väheste otseste esinemisjärgsete küsimustega;
• tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus reisiolukordades;
• mõistab lihtsaid juhiseid, näiteks kuidas jalgsi või ühissõidukiga pääseda punktist A punkti B;
• teeb ülevaate kaasõpilastele päevakajalistest uudistest;
• viib läbi ettevalmistatud intervjuu ja osaleb inervjueeritavana.

4.7. Valikkursus „Vene keel VI: Minu maa, linn ja kodu“
Õppesisu:
Eesti ja maailm. Inimene ja ühiskond. Perekond ja sõbrad. Kodu ja lähiümbrus. Minu tulevik.
Grammatika: Eessõnad. Minevik. Sidesõnad.
Õpitulemused
Õpilane:
• esitab võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi kirjeldusi perekonna, kodu ja lähiümbruse ning Eesti
teemadel;
• jutustab oma tulevikuplaanidest, põhjendades ja selgitades lühidalt oma kavatsusi;
• vastab võrdlemisi ladusdalt esinemisjärgsetele küsimustele;
• kirjutab seotud lausetega teemakohase lühiessee;
• kirjutab faktpõhiselt lühireferaadi Eestiga seotud minevikusüsndmusest;
• teeb kokkuvõtte salvestisel kuuldud üldkeelsest emakeelsest jutust;
• teeb ülevaate kaasõpilastele päevakajalistest uudistest;
• osaleb väitluses lihtsamatel teemadel;
• viib läbi ettevalmistatud intervjuu ja osaleb inervjueeritavana.
Kõikide kursuste õppetegvused kavandab õpetaja enne kursuse algust töökavas, lähtuvalt kursuse
õpitulemustest kooskõlas ainevaldkonna „Võõrkeeled” gümnaasiumis ainekava punktile 1.7, kus
on esitatud kasutatavad õppetegvused võõrkeelet õpetamisel.
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ainekava sätetest.
Hindamismeetodid ja vormid kavandab õpetaja lähtuvalt kursuse õpitulemustest enne kursuse algust
töökavas. Kursuse alguses teeb õpetaja õpilastele teatavaks, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

5. KEELEOSKUSTASEMED A1.1.-C1
Osaoskuste õpitulemused

A1.1

A1.2

A2.1

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Tunneb väga aeglases
ja selges sidusas
kõnes ära õpitud
sõnad ja fraasid.
Reageerib
pöördumistele
adekvaatselt (nt
tervitused, tööjuhised). Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase
hääldusega sõnu
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.

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.

KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

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
kirjeldusi. Kirjutab
lihtsaid teateid
igapäevaeluga
seotud tegevus-test
(nt postkaart);
koostab lühisõnumeid. Oskab
kasutada sidesõnu
jt. Oskab näidise
järgi koostada
lühikesi tekste,
abivahendina
kasutab õpiku või
koolisõnastikku.

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.

Tunneb õpitava
keele kirjatähti,
valdab
kirjatehnikat, oskab
õpitud fraase ja
lauseid ümber
kirjutada (ärakiri).
Oskab kirjutada
isiku-andmeid (nt
vihiku peale).
Koostab lühikesi
lauseid
Loeb lühikesi lihtsaid
Oskab lühidalt
Oskab lühidalt
tekste ( ürituste kavad,
tutvustada iseennast kirjutada iseendast
postkaardid, meilid,
ja oma ümbrust. Saab ja teisest inimesest.
kuulutused, sildid,
hakkama õpitud
Oskab täita lihtsat
teeviidad) ja leiab neist
sõnavara piires
küsimustikku.
vajaliku info. Saab aru
lihtsate dialoogidega; Tunneb õpitud
lihtsatest tööjuhistest.
vajab vestluskaaslase sõnavara õigekirja.
Lugemise tempo on väga abi. Hääldusvead
Kasutab lause
aeglane, võib vaja minna võivad põhjustada
alguses suurtähte ja
korduvat lugemist.
arusaamatusi. Kõnes lause lõpus õiget
Tekstist arusaamiseks
esineb kordusi,
kirjavahemärki.
kasutab sõnastikku.
katkestusi ja pause.

GRAMMATIKA
KORREKTSUS
Kasutab üksikuid
äraõpitud
tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette
vigu.

A2.2

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.

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.
B1.2 Saab kuuldust aru,
taipab nii peamist
sõnumit kui ka
üksikasju, kui
räägitakse üldlevinud
teemadel (nt uudistes,
spordi-reportaažides,
intervjuudes,
ettekannetes,
loengutes) ning kõne
on selge ja üldkeelne.

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. 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
valdavalt õigesti.
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).

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa
sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt
kirjad, infovoldikud,
kasutusjuhendid).
Mõistab jutustavat
laadi teksti põhiideed
ning suudab jälgida
sündmuste arengut.
Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja internetist.
Oskab kasutada
kakskeelseid
tõlkesõnastikke.
Loeb ja mõistab
mõneleheküljelisi
selge arutluskäiguga
tekste erinevatel teemadel. Suudab leida
vajalikku infot
pikemast arutlevat
laadi tekstist. Kogub
teemakohast infot
mitmest tekstist.
Kasutab erinevaid
lugemis-strateegiaid
(nt üldlugemine,
valiklugemine).
Tekstides esitatud
detailid ja nüansid
võivad jääda
selgusetuks.

Oskab lihtsate 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;
spontaanses kõnes
esineb vigu. Hääldus
on selge ja kõne ladus,
kuid suhtlust võib häirida vale intonatsioon.
Oskab edasi anda
raamatu, filmi, 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 ei häiri
suhtlust.

Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi
jutustavaid tekste,
milles väljendab oma
tundeid, mõtteid ja
arvamusi. Koostab
erinevaid tarbetekste
(nt teadaanne, kuulutus). Suhtleb onlinevestluses. 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.

Oskab koostada eri
allikatest pärineva
info põhjal
kokkuvõtte. 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.

KUULAMINE

LUGEMINE

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.

Loeb ja mõistab
mitmeleheküljelisi
tekste (nt artiklid,
ülevaated, juhendid,
teatme- ja
ilukirjandus), mis
sisaldavad faktiinfot,
arvamusi ja hoiakuid.
Loeb ladusalt,
lugemis-sõnavara on
ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide
mõistmisega. Oskab
kasutada ükskeelset
seletavat
sõnaraamatut.
B2.2 Suudab jälgida
Suudab lugeda pikki
abstraktset
ja keerukaid, sh
teemakäsitlust (nt
abstraktseid, tekste,
vestlus, loeng,
leiab neist asjakohase
ettekanne) ja saab aru teabe (valiklugemine)
keeruka sisuga mõtte- ning oskab selle
vahetusest (nt väitlus), põhjal teha üldistusi
milles kõnelejad
teksti mõtte ja autori
väljendavad erinevaid arvamuse kohta. Loeb
seisukohti. Mõistmist iseseisvalt,
võivad takistada tugev kohandades lugemise
taustamüra, keeleviisi ja kiirust
naljad, idioomid ja
sõltuvalt tekstist ja
keerukad tarindid.
lugemise eesmärgist.

C1

KUULAMINE

LUGEMINE

Mõistab pingutuseta ka
abstraktsetel ja tundmatutel teemadel
kuuldut (nt film, pikem
vestlus, vaidlus). Suudab kriitiliselt hinnata
kuuldu sisu ning tõstatatud probleeme.
Mõistmist võivad
raskendada võõras
aktsent, släng või
murdekeel.

Loeb pikki keerukaid
erineva registri ja
esituslaadiga tekste.
Loeb kriitiliselt, oskab
ära tunda autori
hoiakud, suhtumise ja
varjatult väljendatud
mõtted. Stiilinüanssidest ning teksti keerukatest üksikasjadest
arusaamine võib
nõuda kõrvalist abi.

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel.
Oskab põhjendada ja
kaitsta oma seisukohti.
Oskab osaleda arutelus.
Kasutab mitmekesist
sõnavara ja väljendeid.
Kasutab keerukamaid
lauseid, kuid neis võib
esineda vigu. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna
ühtlane; pause on vähe
ning need ei sega
suhtlust.
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.
RÄÄKIMINE

Kirjutab seotud tekste
konkreetsetel ja üldisematel teemadel.
Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke.
Oskab kirjutada kirju,
mis on seotud õpingute või tööga. Oskab
korduste vältimiseks
väljendust varieerida
Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti
kui teema on võõras,
kuid need ei sega
kirjutatu mõistmist.

GRAMMATIK
A
KORREKTSUS
Valdab
grammatikat
küllaltki hästi.
Ei tee
vääritimõistmist
põhjustavaid
vigu. Aeg-ajalt
ettetulevaid
vääratusi,
juhuslikke vigu
ning
lauseehituse
lapsusi suudab
enamasti ise
parandada.

Oskab kirjutada
esseed: arutluskäik
on loogiline, tekst
sidus ja teemakohane.
Oskab refereerida nii
kirjalikust kui ka
suulisest allikast
saadud infot. Kasutab
erinevaid keeleregistreid sõltuvalt
adressaadist.
Lausesiseseid
kirjavahemärke
kasutab enamasti
reeglipäraselt.
KIRJUTAMINE
GRAMMATIK
A
KORREKTSUS
Väljendab ennast laduOskab kirjutada
Kasutab
salt ja spontaanselt. Suu- põhjalikku ülevaadet grammatiliselt
dab raskusteta ja täpselt mitmest kirjalikust
õiget keelt, vigu
avaldada oma mõtteid
allikast saadud teabe tuleb ette harva
ning arvamusi erinevatel põhjal. Suudab toime- ning neid on
teemadel. Keelekasutus tada kirjalikke tekste. raske märgata.
on paindlik ja loominOskab kirjutada looguline. Sõnavara on
giliselt üles ehitatud
rikkalik, võib esineda
tekste, mis tekitavad
üksikuid vigu sõnade
huvi ning mida on
sõnajärjes.
hea lugeda. Võib
esineda õigekirjavigu.

Ainevaldkond „Matemaatika“ gümnaasiumis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Matemaatikapädevus
Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste süsteemset tundmist, samuti
suutlikkust kasutada matemaatikat erinevate ülesannete modelleerimisel. Matemaatikapädevus
hõlmab üldist probleemi lahendamise oskust, mis sisaldab endas oskust probleeme püstitada, sobivaid
lahendusstrateegiaid leida ja rakendada, lahendusideed analüüsida, tulemuse tõesust kontrollida.
Matemaatikapädevus tähendab loogilise arutlemise, põhjendamise ja tõestamise oskust.
Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu ning IKT võimaluste kasutamist.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väärtustab matemaatikat, suudab hinnata ja arvestada oma matemaatilisi võimeid;
2) on omandanud süsteemse ja seostatud ülevaate matemaatika erinevatest valdkondadest;
3) mõistab ja analüüsib matemaatilisi tekste;
4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid;
5) püstitab matemaatilisi hüpoteese, põhjendab ja tõestab neid;
6) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades;
8) tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise (graafik, tabel, valem, diagramm, tekst);
9) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid (mudelid, teatmeteosed, IKT vahendid)

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. „Tasandilised kujundid. Integraal“
8. „Stereomeetria“
Laia matemaatika kohustuslikud kursused on:
1. „Arvuhulgad. Avaldised“
2. „Võrrandid ja võrrandisüsteemid“
3. „Võrratused. Trigonomeetria I“
4. „Trigonomeetria II“
5. „Vektor tasandil. Joone võrrand“
6. „Tõenäosus, statistika“
7. „Funktsioonid I. Arvjadad“
8. „Funktsioonid“
9. „Funktsiooni piirväärtus ja tuletis“
10. „Tuletise rakendused“
11. „Integraal. Planimeetria kordamine“
12. „Geomeetria I“
13. „Geomeetria II“
14. „Matemaatika rakendused, reaalsete protsesside uurimine“
Ainevaldkonnas on 2 valikkursust:
„Loogika“
„Majandusmatemaatika elemendid“

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 õppe põhiülesanne on matemaatika rakenduste vaatlemine inimest
ümbritseva maailma teaduspõhiseks kirjeldamiseks ning elus toimetuleku tagamiseks. 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 annab õppijale vahendid ja oskused rakendada teistes õppeainetes vajalikke
matemaatilisi meetodeid.
Laia matemaatika kava ei rahulda matemaatika süvaõppe vajadusi. Matemaatikast enam huvituvatel
õpilastel on võimalik kasutada valikainete õpiaega, üleriigilisi süvaõppevorme ja individuaalõpet.
Kitsale matemaatikale võib valikkursustena lisada ka laia matemaatika kursusi. Kitsa matemaatika järgi
õppinud õpilastel on soovi korral võimalik üle minna laiale matemaatikale ja vastupidi. Ülemineku
tingimused on sätestatud kooli õppekava üldosas.
Laia matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus ja
seda õpetatakse iseseisva ainena. Kitsa matemaatika läbimine võimaldab jätkata õpinguid aladel, kus
matemaatikal ei ole olulist tähtsust ja seda ei õpetata iseseisva ainena.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevus. Matemaatikat õppides tutvuvad õpilased erinevate maade ja ajastute matemaatikute
saavutustega ning saavad seeläbi tajuda kultuuride seotust. Õpilasi juhitakse tunnetama loogiliste
mõttekäikude elegantsi ning märkama geomeetriliste kujundite harmooniat arhitektuuris ja looduses.
Arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust.
Sotsiaalne pädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse sellekohase
kontekstiga tekstülesannete lahendamise kaudu. Kahe erineva tasemega matemaatikakursuse
olemasolu võimaldab paremini arvestada erinevate matemaatiliste võimetega õpilasi.
Enesemääratluspädevus. Erineva raskusastmega ülesannete iseseisva lahendamise kaudu
võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi võimeid. Selleks sobivad kõige paremini
avatud probleemülesanded.
Õpipädevus. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja
tulemuste kriitilise hindamise oskusi. Arendatakse üldistamise ja analoogia kasutamise oskust ning
oskust kasutada õpitud teadmisi uutes olukordades. Õpilases kujundatakse arusaam, et ülesannete
lahendusteid on võimalik leida üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel.
Suhtluspädevus. Arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. Eelkõige
toimub see mõistete korrektsete definitsioonide esitamise, hüpoteeside ja väidete või teoreemide
sõnastamise ning ülesannete lahenduste vormistamise kaudu. Tekstülesandeid lahendades areneb
funktsionaalne lugemisoskus: õpitakse eristama olulist ebaolulisest ja nägema objektide seoseid.
Ettevõtlikkuspädevuse. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli objektide uurimise kaudu, selle
alusel sõnastatakse hüpotees ja otsitakse ideid selle kehtivuse põhjendamiseks. Säärase tegevuse käigus
arenevad oskus näha ja sõnastada probleeme, genereerida ideid ning kontrollida nende headust.
Tõenäosusteooria ja funktsioonidega (eeskätt selle ekstreemumiga) seotud ülesannete lahendamise
kaudu õpitakse uurima objekti muutusi, mille on põhjustanud erinevad parameetrid, hindama riske
ning otsima optimaalseid lahendusi. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse ka mitmete eluliste andmetega
ülesannete lahendamise ning pikemate projekttööde kaudu.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega

Lõimimise organiseerimise lihtsaim viis on, kui erinevate ainete õpetajad viitavad teemat käsitledes
õpilaste varasematele või ka ees ootavatele kokkupuudetele selle teemaga teiste ainete õppimisel.
Tavapäraselt käsitletakse teemat ajaliselt varem või samal ajal matemaatikas ning seejärel teistes ainetes.
Samas on võimalik ka teistpidine järjekord. Näiteks võib füüsikas rääkida vektoriaalsetest suurustest
enne vektori käsitlust matemaatikas. Olenemata sellest, kummas aines vektorist varem räägitakse,
peavad mõlemad õpetajad selle teema juures juhtima tähelepanu vektori tavapärasele erisusele
matemaatikas ja füüsikas.
Ühelt poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite
kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keelega teisi ainevaldkondi
toetavast ja lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest ainevaldkondadest ja reaalsusest
tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse matemaatika
rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest ümbritseva maailmaga. Näiteks saaks ühisteemana
käsitleda meetermõõdustiku teket, levikut, selle seost Pariisi Kommuuniga, teaduse ja tehnika
revolutsiooniga, jne. Seda teemat sügavuti avades on võimalik kasutada nii matemaatikat kui ka
ajalugu, ühiskonnaõpetust, geograafiat, kirjandust, võõrkeeli jt õppeaineid.
1.5.2. Läbivad teemad
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“ seostub kogu õppes järk-järgult kujundatava
õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. On oluline, et noor
inimene saab matemaatikatundides hinnangu oma võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda, et selle
põhjal oma karjääriplaneerimist korrigeerida, ent ka oma tunnetuslikke võimeid arendada.
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige
seal esitatavate ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonna-ressursside
kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritseva suhtes ning
õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Eesmärk on saavutada, et õpilased õpiksid võtma isiklikku
vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama vastavaid väärtushinnanguid ja käitumisnorme.
Tähtsal kohal on protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika
elemendid.
Teema „Kultuuriline identiteet“ seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo
elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse
ja statistika järgi saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse ühenduses mitmekultuurilisuse
teemaga (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jt).
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine realiseerub eelkõige matemaatika ning
teisi õppeaineid ja igapäevaelu integreerivate ühistegevuste kaudu (uurimistööd, rühmatööd, jt). Eriti
tähtsaks on muutunud teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“. Õpilast suunatakse kasutama IKT elulisi
probleeme lahendades ning oma õppimist ja tööd tõhustades. Matemaatikaõpetus peaks aitama kaasa
loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades kasutatakse mitmesugust õpitarkvara.
Teema „Teabekeskkond“ seondub eriti oma meediamanipulatsioone hõlmavas osas tihedalt
matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse
arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid reaalseid
andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna ohutuse seos sõidukite liikumise kiirusega,
nakkushaiguste leviku eksponentsiaalne olemus, muid riskitegureid hõlmavate andmetega
protsentülesanded ja graafikud).
Teema „Väärtused ja kõlblus“ külgneb matemaatika õppimisel eelkõige selle kõlbelise komponendiga
- korralikkuse, hoolsuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega.

1.6. Füüsiline õpikeskkond
1. Õpet korraldatakse klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.
2. Vajaduse korral kasutatakse klassis internetiühendusega arvutite komplekti.

3. Õppeprotsessis võimaldatakse tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplektid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse kasutada klassiruumis taskuarvutite komplekti.

1.7. Hindamine
Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise ning
õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Kujundav hindamine on enamasti mittenumbriline.
1. Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna teadmiste
ja oskuste ning õpilase hoiakute ja väärtuste kohta.
2. Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal julgustavat
ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta.
3. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi.
4. Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste saavutatust hinnatakse tunnikontrollide ja kontrolltöödega ning muude
kontrollivõtetega. Kursuse kokkuvõttev hinne kujundatakse nende ja vajaduse korral kursust kokku
võtva kontrollivormi tulemuste alusel. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel:
teadmine, rakendamine ning arutlemine. Õpilase teadmisi ja oskusi hinnatakse rahuldava hindega, kui
ta on omandanud matemaatika ainekavas esitatud õpitulemused teadmise ja rutiinsete ülesannete
lahendamise tasemel, ning väga hea hindega, kui ta on omandanud õpitulemused arutlemise tasemel.
Kui õpitulemused omandatakse teadmiste rakendamise tasemel, hinnatakse neid hindega „neli“.

2. KITSAS MATEMAATIKA
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe-eesmärgid
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 arvutiprogramme.
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.
2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) koostab sobivaid matemaatilisi mudeleid, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid;
2) väljendub matemaatilist keelt kasutades täpselt ja lühidalt;
3) kasutab matemaatikat õppides ning andmeid otsides ja töödeldes IKT vahendeid;
4) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades;
5) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse;
6) lihtsustab avaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi;

7) kasutab trigonomeetriat geomeetriliste kujunditega seotud ülesandeid lahendades;
8) esitab põhilisi tasandilisi jooni valemi abil, skitseerib valemi abil antud joone;
9) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja arvkarakteristikuid, uurides erinevaid nähtusi;
10) tunneb õpitud funktsioonide omadusi ning rakendab neid;
11) leiab geomeetriliste kujundite joonelemente, pindalasid ja ruumalasid.

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;
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 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 tekstülesannete lahendamine võrrandite abil.

2.3. II kursus „Trigonomeetria“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;
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
pikkuse ning ringi sektori pindala;
7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid.
Õppesisu
Nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt. Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, cosα,
tanα), 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 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.

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;
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 (kahe punkti, punkti ja tõusu ning tõusu ja algordinaadi kaudu)
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. Jõu kujutamine vektorina. Vektori
koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine. 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 „Tõenäosus ja statistika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust;
2) selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sündmuste korrutise ja summa tähendust;
3) selgitab faktoriaali, permutatsioonide ja binoomkordaja mõistet;
4) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust;
5) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse
usaldatavuse tähendust;
6) arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid lahendades;
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning teeb nendest järeldusi uuritava probleemi
kohta;
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9) kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil 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. Binoomkordaja. 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,
pöördfunktsiooni mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni mõistet;

2) skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning arvutil);
3) kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi;
4) selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja potentseerib lihtsamaid avaldisi;
5) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid;
6) selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle abil lihtsamaid
reaalsusega seotud ülesandeid;
7) tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, sh
laenudega seotud kulutusi ja ohte;
8) lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid etteantud lõigul.
Õppesisu
Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 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.
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“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet;
2) rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme summa valemit;
3) selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet;
4) leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi;
5) koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis;
6) leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, kasvamis-ja
kahanemisvahemikud, maksimum- ja miinimumpunktid ning skitseerib funktsiooni graafiku;
7) lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid.
Õppesisu
Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetiline ja geomeetriline jada, üldliikme ja summa valem.
Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand. Funktsioonide

y = x n (n  Z ), y = e x , 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 „Tasandilised kujundid. Integraal“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) defineerib ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite põhiomadusi;
2) kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid lahendades;
3) selgitab algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest);
4) selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi;
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) selgitab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid ruumis,
selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise nurga mõistet;
2) leiab ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehade pindala ja ruumala;
3) kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4) arvutab ainekavas nõutud kehade pindala ja ruumala;
5) rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi lihtsamaid stereomeetriaülesandeid lahendades;
6) 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.
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;
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;
6) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;
7) kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab 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 arvutit
ning vastavat 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) hindab oma matemaatilisi teadmisi, mõistab reaalhariduse olulisust ühiskonnas ning arvestab seda,
kavandades oma edasist tegevust;
4) mõistab ja eristab funktsionaalseid ning statistilisi protsesse;
5) koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid erinevate ülesannete lahendamisel;
6) kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid;
7) teisendab irratsionaal- ja ratsionaalavaldisi, lahendab võrrandeid ja võrratusi ning süsteeme;
8) teisendab trigonomeetrilisi avaldisi ning kasutab trigonomeetriat ja vektoreid geomeetriaülesan-deid
lahendades;
9) koostab joone võrrandeid ning joonestab õpitud jooni nende võrrandite järgi;
10) kasutab juhusliku sündmuse tõenäosust ja juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid, uurides
erinevate eluvaldkondade nähtusi;
11) uurib funktsioone tuletise põhjal;
12) 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;
4) teisendab naturaalarve kahendsüsteemi;
5) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
6) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
7) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
8) 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- ja võrratusesüsteemi lahendi/lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid juurvõrrandeid;
4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5) lahendab võrrandisüsteeme;
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil;
7) kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja võrrandi-süsteeme
lahendades.
Õppesisu
Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused. Lineaar-, ruut-, murdja juurvõrrandid ning nendeks taanduvad võrrandid. Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand.
Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks võrranditest on lineaarvõrrand. 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) kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme;
5) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi
nurga suuruse;
6) lahendab täisnurkse kolmnurga;
7) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
8) 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;
3) defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi; tuletab nendevahelised seosed;
4) teab mõningate nurkade 0°, 30°, 45°, 60°, 90° siinuse, koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi;
5) leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende järgi nurga suuruse;
6) teab kahe nurga summa ja vahe valemeid; tuletab ning teab kahekordse nurga 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° siinuse, koosinuse ja tangensi täpsed väärtused. Seosed ühe
ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel. Taandamisvalemid. Kahe nurga summa ja vahe
ning 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; määrab sirgete vastastikuse asendi, leiab sirgete lõikepunkti ja nurga;

8) koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; leiab kahe joone lõikepunktid.
Õppesisu
Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori mõiste, nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, vabavektor.
Vektorite võrdsus. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus. Vektorite liitmine ja lahutamine. Vektori
korrutamine arvuga. Lõigu keskpunkti koordinaadid. Kahe vektori vaheline nurk. Kahe vektori
skalaarkorrutis. Vektorite kollineaarsus ja ristseis. Kolmnurkade lahendamine vektorite abil. Sirge
võrrand. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. Ringjoone võrrand. Joone
võrrandi mõiste. Kahe joone lõikepunkt.

3.7. VI kursus „Tõenäosus, statistika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ning selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet;
2) selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning leiab nende arvu;
3) selgitab sündmuste korrutise ning sündmuste summa tähendust;
4) arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi;
5) selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse arvkarakteristikute tähendust,
kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; kasutab Bernoulli valemit tõenäosust arvutades;
6) selgitab valimi ja üldkogumi mõistet, statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust;
7) arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel järeldusi;
8) leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna;
9) kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega.
Õppesisu
Permutatsioonid, kombinatsioonid ja variatsioonid. Sündmus. Sündmuste liigid. 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, jaotuspolügoon ning arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, dispersioon,
standardhälve). Rakendusülesanded. Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine.
Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel.
3.8. VII kursus „Funktsioonid I. Arvjadad“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid mõisteid;
2) kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; skitseerib graafikuid;
3) selgitab pöördfunktsiooni mõistet, leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni;
4) esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu;
5) leiab valemiga esitatud funktsiooni määramis-, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonna, nullkohad;
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 valemeid ülesandeid lahendades;
8) selgitab jada piirväärtuse olemust ning arvutab piirväärtuse; teab arvude π ja e tähendust;
9) lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva jada kohta.
Õppesisu
Funktsiooni mõiste ja üldtähis. 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 =

y = x , y = 3 x , y = x −2 , y = x

x3, y = x-1,
graafikud ja omadused. Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon.
Arvjada mõiste, jada üldliige, jadade liigid. Aritmeetiline jada, selle omadused ja valemid.

Geomeetriline jada, selle omadused ja valemid. Arvjada piirväärtuse arvutamine. Hääbuv
geomeetriline jada, selle summa. Arv e. Ringjoone pikkus ja ringi pindala, arv π. Rakendusülesanded.

3.9. VIII kursus „Funktsioonid II“
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;
5) kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi;
6) joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult funktsioonide omadusi;
7) lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid ning -võrratusi;
8) 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. Eksponent- ja logaritmvõrrand,
nende lahendamine. Eksponent- ja logaritmvõrratus.

3.10. IX kursus „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 omadusi;
3) leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud piirkonnas;
4) selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet;
5) tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise eeskirjad, rakendab neid;
6) 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. 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. 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 leidmise eeskirja;
3) leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, kumerus- ja nõgususvahemikud ning
ekstreemum- ja käänupunkti ;
4) uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku;
5) leiab funktsiooni suurima ja vähima väärtuse etteantud lõigul;
6) lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga).

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 kordamine“
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 arvutiga geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid joonisel;
5) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi ning
kujundite ümbermõõdu ja ruumala arvutamist;
6) lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid;
7) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.
Õppesisu
Algfunktsiooni ja määramata integraali mõiste. Integraali omadused. Muutuja vahetus integreerimisel.
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.
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 „Geomeetria I“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab punkti koordinaate ruumis;
2) selgitab lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsust, komplanaarsust ja skalaarkorrutist;
3) tuletab sirge ja tasandi võrrandid ning kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid;
4) arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga;
5) koostab sirge ja tasandi võrrandeid;
6) määrab võrranditega antud kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab
nurga nende vahel;
7) 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 II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;
2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;
3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid;
4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
5) 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. 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;
5) märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid;
6) kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel.
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 majandusteaduses, materjalikulu arvutused tehnoloogias jne).

4. VALIKKURUSUED MATEMAATIKAS
4.1. Valikkursus „Loogika“
4.1.1. Õppe-eesmärgid
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) selgitab, kuidas tekivad paradoksid.
4.1.2. Kursuse lühikirjeldus
Lisanduvad uued mõisted (teoreemide liigid, kvantorid, laused, paradoksid). Tähelepanu pööratakse
matemaatilise teksti esitamisele kvantorite abil ning lihtsamate lausete tõeväärtuse määramisele.
Analüüsitakse tuntumaid paradokse ja uuritakse, kuidas paradoksid tekivad.
4.1.3. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:

1) defineerib mõisteid, leiab etteantud definitsioonides ebatäpsusi ja vigu;
2) eraldab teoreemist eelduse ja väite ning moodustab teoreemile pöördteoreemi, tõestab teoreemi;
3) teeb tehteid lausetega ning määrab lause tõeväärtust;
4) selgitab paradokside teket.
4.1.4. Õppesisu
Mida õpetab loogika? Ajalooline taust. Mõiste. Mõiste defineerimine ja liigitamine. Otsustus.
Loogikalause. Lause tõeväärtus. Tehted lausetega. Eitus. Disjunktsioon ja konjunktsioon. Liitlaused,
nende tõeväärtuse leidmine tabeli meetodiga. Eituse eitus. Vasturääkivuse seadus. Välistatud
kolmanda seadus. Tõestamine. Aksioom. Teoreem. Pöördteoreem. Vastuväiteline tõestus. Tarvilikud ja
piisavad tingimused. Paradoksid.

4.2. Valikkursus „Majandusmatemaatika elemendid“
4.2.1. Õppe-eesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) saab ettekujutuse teda ümbritseva maailma toimimist kirjeldavatest matemaatilistest mudelitest;
2) oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises.
4.2.2. Õppeaine kirjeldus
Kursus koosneb kolmest põhivaldkonnast:
1) protsentarvutuse rakendused majandusülesandeid lahendades;
2) majandusprotsesside modelleerimine funktsioonide abil (nõudlus, pakkumine, kulu, tulu jm);
3) finantsmatemaatika alused (intressid, viivised, laenud).
4.2.3. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab hinnaindeksite tähendust ja arvutamist kui protsentarvutuse üht rakendust;
2) kasutab protsentarvutust hinnaindeksite arvutamiseks ja tõlgendamiseks;
3) selgitab põhiliste maksuliikide tähendust ja arvutuskäike kui protsentarvutuse rakendusi;
4) kasutab protsentarvutust palgakulude ja kauba hinna kujunemise selgitamisel ning leidmisel;
5) selgitab raha ja valuutaga seotud põhilisi mõisteid (kurss, konverteerimine, inflatsioon, reaalpalk);
6) selgitab funktsioonide kasutamist nõudluse, pakkumise, turutasakaalu, kulu, tulu arvutamisel;
7) selgitab liht- ja liitintressi mõistet ning oskab neid rakendada.
4.2.4. Õppesisu
Protsentarvutuse põhiülesanded. Tarbijahinnaindeks. Põhilised maksud, nende arvutamine (tulu-,
sotsiaal-, käibe- ja aktsiisimaksu näitel). Palgakulud. Kauba hinna kujunemine. Valuuta kurss ja
konverteerimine. Inflatsiooni arvutamine tarbijahinnaindeksi abil. Reaalpalk. Nõudlus- ja
pakkumisfunktsioonid. Turutasakaal. Reklaami-tulu funktsioon. Liht- ja liitintress. Arved ja viivised.
Hoiuste tulusus. Laenude kulukus eluaseme ja õppelaenu näitel.

Ainevaldkond „Loodusained“ gümnaasiumis
1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Loodusteaduslik pädevus
Loodusteaduslik pädevus väljendub oskuses vaadelda, mõista ja selgitada keskkonnas toimuvaid
nähtusi, märgata selles esinevaid probleeme, teha põhjendatud otsuseid neid lahendades, järgides
loodusteaduslikku meetodit, väärtustada loodusteadusi kui kultuuri osa, jätkusuutlikku ja
vastutustundlikku eluviisi ning loodusressursside säästvat kasutamist.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) analüüsib ja interpreteerib keskkonnas toimuvaid nähtusi mikro-, makro- ja megatasemel;
2) oskab leida ning kasutada info hankimiseks erinevaid allikaid, oskab hinnata neid kriitiliselt;
3) oskab määratleda ja lahendada keskkonnaprobleeme, sõnastada uurimisküsimusi, kontrollida
muutujaid vaatluse või katsega, analüüsida ja interpreteerida tulemusi, teha järeldusi;
4) mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;
5) hindab ja prognoosib teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale;
6) väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutliku eluviisi tavasid,;
7) tunneb huvi keskkonnas toimuvate nähtuste ning loodusteaduste ja tehnoloogia arengu vastu, oskab
teha põhjendatud otsuseid karjääri valides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

1.2. Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonda kuuluvad bioloogia, geograafia (loodusgeograafia), füüsika ja keemia. Kursused
jagunevad kohustuslikeks ja valikkursusteks. Kohustuslikud kursused arv õppeaineti on järgmised:
Bioloogia - 4 kursust
• Bioloogia I kursus „Bioloogia uurimisvaldkonnad. Organismide koostis. Rakk. Rakkude
mitmekesisus“
• Bioloogia II kursus „Organismide energiavajadus. Organismide areng. Inimese talituse
regulatsioon“
• Bioloogia III kursus „Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid. Viirused ja bakterid. Pärilikkus
ja muutlikkus“
• Bioloogia IV kursus „Bioevolutsioon. Ökoloogia. Keskkonnakaitse“
Geograafia - 2 kursust loodusgeograafias (kohustuslik geograafia I kursus „Rahvastik ja majandus“ on
inimgeograafia kursus ning kuulub sotsiaalainete valdkonda)
• Geograafia II kursus „Maa kui süsteem“
• Geograafia III kursus „Loodusvarad ja nende kasutamine“
Keemia - 3 kursust
• Keemia I kursus „Orgaanilised ühendid ja nende omadused“
• Keemia II kursus „Orgaaniline keemia meie ümber“
• Keemia III kursus „Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused“
Füüsika - 5 kursust
• Füüsika I kursus „Füüsikalise looduskäsitluse alused“
• Füüsika II kursus „Mehaanika“
• Füüsika III kursus „Elektromagnetism“
• Füüsika IV kursus „Energia“
• Füüsika V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“
Õppeainete valikkursused on:
• „Rakendusbioloogia“
•
„Elementide keemia“
•
„Füüsika ja tehnika“
• „Arvuti kasutamine uurimistöös“

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Kohustuslike õppeainete sisu on kindlaks määratud nüüdisaegse loodusteaduse saavutuste põhjal.
Oluline koht on uurimuslikul õppel, mis toimub nii praktiliste tööde kui ka teoreetilise iseloomuga
igapäevaeluprobleemide lahendamise kaudu. Õpilased omandavad oskuse tunda ära loodusteaduslikke probleeme erinevates olukordades, esitada uurimisküsimusi, sõnastada hüpoteese,
planeerida uurimistegevusi ning korraldada tulemuste analüüsi ja tõlgendamist. Tähtsal kohal on
teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe kriitilise hindamise oskuse kujundamine.
Oluline on ainevaldkonna sisemine lõiming, mis loob arusaama keskkonnast kui terviksüsteemist nii
mikro-, makro- kui ka megatasandil, õpetab väärtustama jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi,
mõistma loodusainete kohta kultuurikontekstis ning loob võimalused elukutsevalikuks nii
loodusteaduste ja tehnoloogiaga seotud erialadel kui ka toimetulekuks kõigis teistes eluvaldkondades.
Bioloogia õppimise eesmärk on saada probleemide lahendamise kaudu tervikülevaade elu mitmekesisuse, organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning keskkonnakaitse
ja rakendusbioloogia põhiprintsiipidest. Ühtlasi saavad õpilased ülevaate bioloogiateaduste põhilistest
seaduspärasustest, teooriatest, praktilistest väljunditest, tulevikusuundumustest.
Geograafia kuulub integreeriva õppeainena nii loodus- kui ka sotsiaalteaduste hulka. Geograafiat
õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui terviksüsteemist, looduses ja ühiskonnas esinevatest
protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk on keskkonna ja
inimtegevuse vastastikuste seoste tundmaõppimisel, õpilastel kujunevad säästlikku eluviisi,
looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning kodanikuaktiivsust väärtustavad hoiakud.
Keemia õpetusega taotletakse õpilaste keemiaalaste teadmiste ja loodusteadusliku maailmapildi
avardumist. Õpilased saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, seostest
erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel ning keemia tulevikusuundumustest.
Füüsika õppes käsitletakse nähtusi süsteemselt, taotledes terviklikku ettekujutust füüsikast kui
fundamentaalsest teadusest. Füüsikat õppides kujuneb õpilastel nüüdisaegne terviklik maailmapilt
ning keskkonda säästev hoiak. Füüsika õpe on tihedalt seotud matemaatikaga, loob aluse tehnika ja
tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnikaga seotud elukutseid.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevus - loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut
keskkonna, sh kõige elava suhtes, väärtustatakse jätkusuutlikku ning tervislikku eluviisi.
Sotsiaalne pädevus kujuneb eelkõige dilemmade lahendamise ja sotsiaalteaduslike otsuste tegemise
protsessis, kus arvestatakse lisaks loodusteaduslikele seisukohtadele ka inimühiskonnaga seotud
aspekte - seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-moraalseid seisukohti. Oluline on rühmatöö,
ajurünnakud, rollimängud, kriitiliste esseede kirjutamine ja analüüs.
Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Õpilased omandavad
oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, planeerida ja teha
katset või vaatlust, analüüsida, tõlgendada ning esitada tulemusi.
Matemaatikapädevus kujuneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel tuleb katse- või
vaatlusandmeid esitada tabelina ja arvjoonisena, neid analüüsida, leida seoseid ning siduda arvulisi
näitajaid lahendatava probleemiga. Loodusainete õppimisel analüüsitakse mõõtmistulemusi.
Ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel on oluline koht probleemidepõhisel käsitlusel, ning
loodusteaduslike teadmiste olulisuse teadvustamisel erinevates elukutsetes. Kõrgema taseme
mõtlemisoskusi nõudvad õpitegevused, kriitiliste esseede kirjutamine ja analüüs loodusainete tundides
annavad tugeva aluse ettevõtlusega tegelemiseks.
Suhtluspädevust arendatakse nii uurimuslike tööde tulemuste esituse, probleemide lahendamise kui
ka loodusteadusliku info otsimise kaudu, kasutades nii eesti- kui ka võõrkeelseid teabeallikaid.
Arendatakse loodusteadusliku keele korrektset kasutamist.

Enesemääratluspädevust arendatakse bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese anatoomia,
füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid, sh viirushaiguste probleeme, selgitatakse individuaalset
energia- ja toitumisvajadust ning teadmatusest ja väärinterpretatsioonist tekkivaid ohte.

1.5. Lõiming
Loodusvaldkonna õppeainete ühine eesmärk on kujundada õppimisse positiivne suhtumine, mis on
ühtlasi elukestva õppimise üks tähtsamaid eeldusi. See saavutatakse nii tänu õpilase individuaalse
eripära aktsepteerimisele kui ka kujundava hindamissüsteemi kaudu uurimuslike tööde
korraldamisele, probleemide lahendamisele ning otsuste tegemisele. Õpilasel avardatakse ettekujutust
loodusteadusvaldkonna erialadest ning kujundatakse nüüdisaegset ettekujutust teadlase tööst.
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Gümnaasiumiastmes kujundavad õpilased keskkonnaküsimustes
otsuste langetamise ning hinnangute andmise oskusi, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia
arengu võimalusi ja piiranguid ning normatiivdokumente. Õpilased rakendavad loodussäästlikke ja
jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Tutvustatakse uusi teadussaavutuste materjale ja tehnoloogiaid, et
väärtustada loodusteaduste rolli inimeste elukvaliteedi parandamisel. Rakendatakse uuenduslikke
õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste algatusvõimet, loovust ja kriitilise mõtlemise võimet ning
võimaldavad hinnata uute teadussaavutustega kaasnevaid eeliseid ja riske.
Tervis ja ohutus. Eksperimentaalsete töödega kujundatakse õpilastes turvalisi tööviise, et vältida riske
ja soodustada adekvaatset käitumist õnnetuse korral. Loodusaineid õppides kujuneb õpilastel arusaam
tervislikest eluviisidest nii informatiivsel kui ka väärtushinnangulisel tasandil.
Läbivat teemat „Teabekeskkond“ käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, teabe
kriitilise hindamise ning kasutamisega.
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ elluviimist toetavad loodusained eelkõige
keskkonnateemade
kaudu.
Kodanikuõiguste
ja
-kohustuse
tunnetamine
seostub
keskkonnaküsimustega.
Kultuuriline identiteet. Väärtustatakse Eestiga seotud loodusteadlasi ja nende tööd ning kujundatakse
sallivust erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes.

2. BIOLOOGIA
2.1. Üldalused
2.1.1. 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) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
4) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis
sisalduvat teavet;
5) rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;
6) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja
eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosib otsuste tagajärgi;
7) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi
ja oskusi karjääri planeerides.

2.1.2. Õppeaine kirjeldus
Bioloogial on tähtis koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises.
Gümnaasiumi bioloogia tugineb põhikooli bioloogias saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning
seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga.
Selle kaudu kujunevad õpilastel mitmed olulised pädevused, omandatakse positiivne hoiak kõige elava
ja ümbritseva suhtes ning väärtustatakse vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. Bioloogias omandatud
teadmised, oskused ja hoiakud on alus sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.
Gümnaasiumi bioloogias saadakse probleemide lahendamise kaudu tervikülevaade elu mitmekesisuse,
organismide ehituse ja talitluse, pärilikkuse, evolutsiooni, ökoloogia alustest.
Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile tuginevate
uurimuslike ülesannete kaudu. Ühtlasi omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide
lahendamise ja pädevate otsuste langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut
looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.
Kõigis õppetegevuse etappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Gümnaasiumi
bioloogias pööratakse suurt tähelepanu õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemisele. Selle
suurendamiseks kasutatakse mitmekesiseid aktiiv-õppevorme.
Õppeprotsessis kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad neil erinevaid
loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida.

2.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja eeldatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet, laiendatakse õpikeskkonda;
4) rakendatakse IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;
5) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid.

2.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning IKT
vahendid.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse praktiliste tööde tegemiseks katsevahendid ja -materjalid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud töid.

2.1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste
hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

2.1.6. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi bioloogiaga taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid, on motiveeritud elukestvaks õppeks;
2) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende mõjust
elukeskkonnale ja ühiskonnale;

3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
4) oskab langetada looduse ja sotsiaalkeskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida
otsuste tagajärgi;
5) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab
kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objektide ja protsesside
selgitamisel ning probleemide lahendamisel;
6) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;

2.2. Bioloogia I kursus „Bioloogia uurimisvaldkonnad. Organismide koostis. Rakud“
1. Bioloogia uurimisvaldkonnad
Õppesisu
Elu tunnused, elusa 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 igapäevaelu probleeme.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Väikesemahulise uurimusliku töö tegemine, et saada ülevaadet loodusteaduslikust meetodist.
Lõiming: matemaatikapädevus (seoste loomine ja põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (eksperimendi kavandamine ja teostamine), õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus), keskkond ja jätsuutlikkus (elus- ja eluta looduse hoidmine), elukestev õpe ja karjääriplaneerimine (elukutsed).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid;
2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab neid uurivaid
bioloogiateadusi ja elukutseid;
3) kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;
4) analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud
hinnanguid;
5) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel.
2. Organismide koostis
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 ehituslikud ning
talitluslikud 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. Uurimuslik töö temperatuuri mõjust ensüümreaktsioonile.
Lõiming: keemia (keemiline koostis, vee omadused, katioon, anioon, süsivesikud, lipiidid, valgud,
nukleiinhapped), matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud põhjendamine),
ettvõtlikkuspädevus (eksperimendi kavandamine ja selle teostamine), õpipädevus (funktsionaalne
lugemisoskus), tervis ja ohutus (tervislik toitumine).
Õpitulemused
Kursuse lõpul 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.
3. Rakk
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. Epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude eristamine mikroskoobis ning nendel esinevate peamiste
rakuosiste kirjeldamine.
2. Uurimuslik töö keskkonnategurite mõjust rakumembraani talitlusele.
Lõiming: tehnoloogia ja innovatsioon (arvutitehnoloogiliste lahenduste kasutamine),
matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus
(uurimusliku töö kavandamine ja selle teostamine), õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus).
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 ehitust nende talitlusega;
6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel;
7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade omavaheliste
talitluslike seoste kohta.
4. Rakkude mitmekesisus
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.
Lõiming: matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud põhjendamine),
ettvõtlikkuspädevus (vaatluse ja praktilise töö kavandamine ja selle teostamine), õpipädevus
(funktsionaalne lugemisoskus), tervis ja ohutus (seenhaiguste ja bakterhaiguste vältimine).
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.

2.3. Bioloogia II kursus „Organismide energiavajadus. Organismide areng. Inimese talituse
regulatsioon“
1. Organismide energiavajadus
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Fotosünteesi mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga.
Lõiming:
füüsika (energia), keemia (käärimine, fotosüntees), matemaatikapädevus (seoste loomine ja
argumenteeritud põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (praktilise töö kavandamine ja selle
teostamine), õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus), keskkond ja jätkusuutlik areng (biosfäär).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel;
2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes;
3) selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises;
4) toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid;
5) võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise tulemuslikkust;
6) analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust;
7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta biosfääriga;
8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile.
2. Organismide areng
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. Kanamuna ehituse vaatlus.

Lõiming: tervis ja ohutus (tervisliku eluviisi olulisus loote arengus, rasestumisvastased vahendid,
suguhaigused), perekonnaõpetus (pere loomine ja tervislikud eluviisid), ettvõtlikkuspädevus
(uurimusliku töö kavandamine ja selle teostamine).
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;
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.
3. Inimese talitluse regulatsioon
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. Uurimuslik töö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele.
Lõiming: psühholoogia (vaimne tervis), matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud
põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (uurimusliku töö kavandamine ja selle teostamine),
õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus), tervis ja ohutus (tervislikud eluviisid).
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) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust;
7) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid.

2.4. Bioloogia III kursus „Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid. Viirused ja bakterid. Pärilikkus ja
muutlikkus“
1. Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid
Õppesisu
Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid. Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside osa
päriliku info realiseerumises. DNA ja RNA sünteesi võrdlus. Geenide avaldumine ja selle regulatsioon,
geeniregulatsiooni häiretest tulenevad muutused inimese näitel. Geneetilise koodi omadused ja selle

lahtimõtestamine valgusünteesis. Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning protsessi üldine
kulg.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside uurimine arvutimudeliga.
Lõiming: tehnoloogia ja innovatsioon (arvutitehnoloogiliste mudelite kasutamine).
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;
5) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;
6) selgitab valgusünteesi üldist kulgu.
2. Viirused ja bakterid
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 elutegevust mõjutavate tegurite uurimine praktilise töö või arvutimudeliga.
Lõiming: väärtused ja kõlblus (geenitehnoloogiaga seotud eetilised probleemid), tehnoloogia ja
innovatsioon (geenitehnoloogia), matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud
põhjendamine), tervis ja ohutus (viirused, HIV, AIDS, 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;
6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;
7) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest.
3. Pärilikkus ja muutlikkus
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.
Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus. Soo
määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine. Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0-ja
reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest pärandumisest. Pärilikkus.
Lõiming: tehnoloogia ja innovatsioon, matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud
põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (praktilise töö kavandamine ja selle teostamine), õpipädevus
(funktsionaalne lugemisoskus), tervis ja ohutus (pärilikkus ja tervis).
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;
8) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.

2.5. Bioloogia IV kursus „Bioevolutsioon. Ökoloogia. Keskkonnakaitse“
1. Bioevolutsioon
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.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses.
Lõiming: ajalugu (evolutsiooniteooriate ajalooline taust), tehnoloogia ja innovatsioon
(arvutitehnoloogiliste mudelite kasutamine), matemaatikapädevus (seoste loomine ja
argumenteeritud põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (praktilise töö kavandamine ja selle
teostamine), õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus), elukestev õpe ja karjääri planeerimine
(elukutsed).
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 evolutsioonilist mitmekesistumist, täiustumist ja väljasuremist
7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis;
2. Ökoloogia
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
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.
Lõiming: keskkond ja jätkusuutlik areng (ökosüsteemi jätkusuutlikkus, biosfäär), matemaatikapädevus (seoste loomine ja argumenteeritud põhjendamine), ettvõtlikkuspädevus (uuringu
kavandamine ja selle teostamine), õpipädevus (funktsionaalne lugemisoskus).

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;
7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid;
3. Keskkonnakaitse
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. Õigusaktidega arvestamine
keskkonnaalaste probleemide lahendamisel ning otsuste langetamisel. Loodus- ja keskkonnakaitselised
meetmed.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga.
Lõiming: keskkond ja jätkusuutlik areng (keskkonnakaitse, vastutustundlik ja säästev eluviis),
koda-nikualgatus ja ettevõtlikkus (kodanikuaktiivsus), väärtuspädevus (vastutus tulevaste põlvede
ees).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse;
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, toob näiteid;
6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust;
7) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi suundumusi.

3. Geograafia
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest
igapäevaelus ja ühiskonna arengus;
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest,
nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning arengust;
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel probleemidel;
4) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes,;
5) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab seda kriitiliselt ning
teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid;
6) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias omandatud
teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides;

3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Geograafiat õppides kujuneb õpilastel arusaam Maast kui süsteemist, looduses ja ühiskonnas
esinevatest nähtustest ja protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Rõhk
on keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest arusaamisel, et arendada õpilaste
keskkonnateadlikkust ning soodustada jätkusuutliku arengu idee omaksvõtmist. Keskkonda
käsitletakse kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaalse kui ka kultuurilise
keskkonna. Geograafiat õppides kujunevad õpilaste säästlikku eluviisi ning looduslikku ja kultuurilist
mitmekesisust väärtustavad hoiakud.
Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia mitmekülgse kasutamise
oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab. Geograafia-õppes on olulise
tähtsusega geoinfosüsteemid (GIS), mille rakendamine paljudes eluvaldkondades ja töökohtadel
nüüdisajal üha suureneb.
Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes lähtutakse
õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest. Suurt tähelepanu
pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse
erinevaid aktiivõppevorme. Õppes kasutatakse nüüdisaegseid tehnoloogilisi vahendeid ja IKT
võimalusi.
Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide püstitamise, hüpoteeside sõnastamise, töö
planeerimise, andmete kogumise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused. Olulisel
kohal on teabeallikate, sh interneti kasutamine ning neis leiduva teabe kriitiline hindamine.

3.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet, kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid;
4) rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, looduskeskkond, muuseumid, ettevõtted jne;

3.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekt (iga õpilase
kohta atlas) ning IKT vahendid.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse praktiliste tööde tegemiseks vajalikud vahendid ja materjalid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud töid.

3.1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste
hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on
mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

3.1.6. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) tunneb huvi looduses ja ühiskonnas toimuvate lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise
ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu;
2) mõistab looduses ja ühiskonnas toimuvate nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise
seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat;
3) analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning väärtustab
nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;
4) analüüsib looduse ja ühiskonna vastasmõjusid kohalikul, regionaalsel ja globaalsel tasandil, toob selle
kohta näiteid ning väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut;
5) kasutab geograafiaalase info leidmiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid infoallikaid ning hindab
kriitiliselt neis sisalduvat infot;
6) lahendab keskkonnas ja igapäevaelus esinevaid probleeme;

3.2. Geograafia I kursus „Rahvastik ja majandus“ (kuulub sotsiaalainete valdkonda)
1. Geograafia areng ja uurimismeetodid
Õppesisu
Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad. Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias.
Põhimõisted: inim- ja loodusgeograafia, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste teadusharudega ning
geograafia kohta tänapäeva teaduses;
2) teeb vaatlusi ja mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase andmete kogumiseks;
3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning järelduste tegemiseks;
4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, rahvastikku, majandust
ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi.
2. Rahvastik
Õppesisu
Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid. Maailma rahvaarv ja selle muutumine.
Demograafiline üleminek. Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule. Sündimust ja suremust
mõjutavad tegurid. Rahvastikupoliitika. Rände põhjused ning liigitamine. Peamised rändevood
maailmas. Rände tagajärjed. Pagulasprobleemid maailmas.
Põhimõisted: demograafia, demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, nüüdisaegne
rahvastiku tüüp, demograafiline plahvatus, sündimus, suremus, loomulik iive, migratsioon, immigratsioon, emigratsioon, migratsiooni tõmbe- ja tõuketegurid, tööhõive struktuur, rahvastikupoliitika.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate järgi ühe valitud riigi demograafilise situatsiooni ülevaate koostamine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete põhjal rahvastiku paiknemist ning tihedust
maailmas, etteantud regioonis või riigis;
2) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist maailmas, etteantud
regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega;
3) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist struktuuri ning selle
mõju majanduse arengule;
4) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste põhjusi;
5) toob näiteid rahvastikupoliitika ja selle vajalikkuse kohta;

6) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib etteantud piirkonna rännet,
seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega;
7) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja sihtriigile ning mõjusid
elukohariiki vahetanud inimesele;
8) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist situatsiooni),
rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele;
9) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, traditsioonide suhtes.
3. Asustus
Õppesisu
Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel. Linnad ja maa-asulad
arenenud ja arengumaades. Linnastumise kulg maailmas. Linnade sisestruktuur ning selle muutumine.
Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades. Linnakeskkond ja selle
planeerimine.
Põhimõisted: linnastumine, eeslinnastumine, ülelinnastumine, slumm, linna sisestruktuur.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Oma koduasula sisestruktuuri analüüs.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenud ja arengumaades;
2) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja arengumaades;
3) analüüsib etteantud info põhjal linna sisestruktuuri ning selle muutusi,
4) toob näiteid arenenud ja arengumaade sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide kohta;
5) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna asustust;
6) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab kaardil maailma
suuremaid linnu ja linnastuid.
4. Muutused maailmamajanduses
Õppesisu
Muutused majanduse struktuuris ja hõives. Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise
paigutuses. Rahvusvahelised firmad. Autotööstus. Turismi areng. Turismi roll riigi majanduses ja mõju
keskkonnale. Transpordi areng ja mõju maailmamajandusele. Rahvusvaheline kaubandus.
Põhimõisted: majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne sektor, kapital,
võrgustikupõhine majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark, rahvusvaheline firma,
geograafiline tööjaotus, transpordigeograafiline asend.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate põhjal ühe valitud riigi tööstuse, tgeograafilise asendi ja maailmamajanduses analüüs.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende muutusi;
2) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise näitel;
3) analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse näitel;
4) toob näiteid tehnoloogia ja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule;
5) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, seoseid teiste
majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale;
6) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa riigi majanduses;
7) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid.

5. Ühiskonna areng ja üleilmastumine
Õppesisu
Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse. Arengutaseme mõõtmine. Eri
arengutasemega riigid. Agraar-, tööstus- ja infoühiskonna rahvastik, majandus ning ruumiline
korraldus. Üleilmastumine.
Põhimõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja arenenud riik, üleilmastumine, SKT,
inimarengu indeks.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Riikide võrdlus arengutaseme näitajate põhjal.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel;
2) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, majandust ning selle
ruumilist korraldust;
3) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja arengumaadele;
4) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid arengu-erinevusi;
5) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil kõik Euroopa riigid
ja pealinnad ning maailma suuremad riigid.

3.3. Geograafia II kursus „Maa kui süsteem“ (kuulub loodusainete valdkonda)
1. Sissejuhatus
Õppesisu
Maa kui süsteem. Energiavood Maa süsteemides. Maa teke ja areng.
Põhimõisted: süsteem, avatud ja suletud süsteem.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste kohta;
2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju;
3) iseloomustab üldjoontes Maa teket ja arengut.
2. Litosfäär
Õppesisu
Litosfääri koostis. Maa siseehitus, laamtektoonika. Laamade liikumine ja sellega seotud protsessid.
Vulkanism. Maavärinad.
Põhimõisted: mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, maagid, mandriline ja
ookeaniline maakoor, litosfäär, astenosfäär, vahevöö, sise- ja välistuum, ookeani keskahelik, süvik,
kurdmäestik, vulkaaniline saar, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja kilpvulkaan,
aktiivne ja kustunud vulkaan, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, tsunami.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine mõnest vulkaanist, tektoonilisest piirkonnast või piirkonna
geoloogilisest ehitusest.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja gneissi, toob näiteid kasutamise kohta;
2) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet;
3) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort;
4) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi protsesse, seostades
neid laamade liikumisega;
5) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist laamtektoonikaga
ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega;

6) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist ning maavärinate
tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi;
7) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju kohta keskkonnale
ja majandustegevusele.
3. Atmosfäär
Õppesisu
Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus. Osoonikihi hõrenemine. Päikesekiirguse muutumine atmosfääris,
kiirgusbilanss. Kasvuhooneefekt. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine. Üldine
õhuringlus. Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused. Õhumassid, soojad ja külmad
frondid. Ilmakaart ja selle lugemine. Ilma prognoosimine ja kliimamuutused.
Põhimõisted: atmosfäär, troposfäär, stratosfäär, osoonikiht, kiirgusbilanss, kasvuhoonegaasid,
kasvuhooneefekt, polaar- ja pöörijooned, õhurõhk, tsüklon, antitsüklon, soe ja külm front, mussoon,
passaat, läänetuuled, ilmaprognoos.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Kliimadiagrammi ja kliimakaartide järgi etteantud koha kliima iseloomustus, tuginedes kliimat
kujundavatele teguritele.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab üldjoontes atmosfääri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfääri ehitust;
2) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti;
3) teab kliimat kujundavaid tegureid;
4) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha kliimale;
5) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele;
6) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas;
7) iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat ning seostab selle
kliimat kujundavate tegurite mõjuga;
8) toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfääri koostisele.
4. Hüdrosfäär
Õppesisu
Vee jaotumine Maal ja veeringe. Maailmamere tähtsus. Maailmamere roll kliima kujunemises.
Veetemperatuur ja soolsus maailmameres. Hoovused. Tõus ja mõõn. Rannaprotsessid. Erinevad
rannikud. Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus. Liustike roll kliima ja pinnamoe kujunemises.
Põhimõisted: maailmameri, tõus ja mõõn, šelf, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus,
rannavall, maasäär, fjordrannik, laguunrannik, skäärrannik, järsk- ja laugrannik,liustik.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri piirkondades;
2) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse erinevusi maailmameres;
3) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima kujunemises;
4) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele;
5) tunneb ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja laugranniku;
6) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning liustike levikut;
7) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes;
8) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid;
5. Biosfäär
Õppesisu
Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed. Kivimite murenemine. Muld ja mulla teke. Mullatekke-tegurid.
Mulla ehitus ja mulla omadused.

Põhimõisted: ökosüsteem, aineringe, murenemine, murend, mullatekketegur, lähtekivim, mulla
mineraalne osa, huumus, mineraliseerumine, mullahorisont, mullaprofiil, leetumine, sisse- ja
väljauhtehorisont, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, mulla veerežiim, muldade kamardumine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate järgi ühe piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku seoste analüüs.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses;
2) iseloomustab mulla koostist, mullaprofiili ja kujunemist;
3) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid protsesse;
4) analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni ja vihmametsa;
5) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse;
6) tunneb piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla;
7) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku seoseid.

3.4. Geograafia III kursus „Loodusvarad ja nende kasutamine“ (kuulub loodusainete valdkonda)
1. Põllumajandus ja toiduainetööstus
Õppesisu
Maailma toiduprobleemid. Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid. Põllumajanduse
spetsialiseerumine. Põllumajandusliku tootmise tüübid. Põllumajanduslik tootmine eri loodus-oludes
ja arengutasemega riikides. Põllumajanduse mõju keskkonnale.
Põhimõisted: vegetatsiooniperiood, haritav maa, põllumajanduse spetsialiseerumine, ekstensiivne ja
intensiivne põllumajandus, omatarbeline ja kaubanduslik põllumajandus, mahepõllumajandus,
segatalu, hiigelfarm, ekstensiivne teraviljatalu, rantšo, istandus, muldade erosioon, sooldumine ja
degradeerumine.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud riigi põllumajandusest.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides;
2) teab mullaviljakuse vähenemist ja mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob näiteid mulla
kaitsmise võimaluste kohta;
3) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes;
4) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu eeldusi ning arengut;
5) on omandanud ülevaate olulisemate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, suhkruroo ja
puuvilla) peamistest kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest.
2. Vesi ja veega seotud probleemid
Õppesisu
Vee ja veekogudega seotud konfliktid. Maailma kalandus ja vesiviljelus. Maavarade ammutamine
šelfialadel. Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine. Rahvusvahelised lepped
maailmamere ja selle elustiku kasutamisel. Erineva veerežiimiga jõed. Üleujutused ja jõgede
hääbumine. Põhjavee kujunemine ning põhjaveetaseme muutumine. Põhjavee kasutamine, reostumine
ja kaitse. Niisutuspõllumajandus.
Põhimõisted: vesiviljelus, šelf, veeringe, veerežiim, hüdrograaf, jõgede äravool, valgla, infiltratsioon,
alanduslehter, niisutuspõllundus.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Etteantud jõe hüdrograafi analüüs ning selle seostamine kliimaga.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:

1) toob näiteid vee ja veekogude kasutamisega tekkinud probleemide kohta riikide vahel;
2) on omandanud ülevaate maailma tähtsamatest kalapüügi- ja vesiviljeluspiirkondadest;
3) analüüsib maailmamere majandusliku kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme ning põhjendab
maailmamere kaitse vajalikkust;
4) analüüsib jõgede äravoolu mõjutavaid tegureid, jõgede hääbumise ja üleujutuste võimalikke põhjusi
ja tagajärgi ning majanduslikku mõju;
5) selgitab põhjavee kujunemist erinevate tegurite mõjul ning toob näiteid põhjavee alanemise ja
reostumise põhjuste ning tagajärgede kohta;
6) toob näiteid niisutuspõllundusega kaasnevate probleemide kohta.
3. Maailma metsad
Õppesisu
Metsade hävimine ja selle põhjused. Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine. Parasvöötme
okasmetsad ja nende majandamine. Taim- ja muldkatte kujunemise tingimused okasmetsa ning
vihmametsa vööndis. Metsade säästlik majandamine ja kaitse.
Põhimõisted: metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv,
metsamajandus, jätkusuutlik ja säästev areng.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Teabeallikate põhjal ülevaate koostamine ühe valitud riigi metsamajandusest.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme;
2) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike;
3) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset tähtsust;
4) analüüsib vihmametsade majanduslikku tähtsust, nende majandamist ja keskkonnaprobleeme;
5) analüüsib parasvöötme okasmetsa kui ökosüsteemi ning iseloomustab metsamajandust ja
keskkonnaprobleeme okasmetsavööndis.
4. Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid
Õppesisu
Maailma energiaprobleemid. Energiaressursid ja maailma energiamajandus. Nüüdisaegsed
tehnoloogiad energiamajanduses. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.
Põhimõisted: energiamajandus, taastuvad ja taastumatud energiaallikad, alternatiivenergia, fossiilsed
kütused, biokütused, tuuma-hüdro-, tuule-, päikese-, bio-, loodete, lainete ja geotermaalenergia,
passiivmaja, energiakriis.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Teabeallikate järgi ülevaate koostamine ühe valitud riigi energiamajandusest.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning väärtustab säästlikku
energia kasutamist;
2) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja
keskkonnaprobleeme;
3) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses;
4) nimetab maailma energiavarade (nafta, maagaasi, kivisöe) kaevandamise/ammutamise, töötlemise ja
tarbimise tähtsamaid piirkondi;
5) nimetab maailma suuremaid hüdro- ja tuumaenergiat tootvaid riike;
6) analüüsib alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende kasutamisega kaasnevaid
probleeme;
7) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist.

4. KEEMIA
4.1. Üldalused
4.1.1. Õppe-eesmärgid
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) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda
kriitiliselt;
3) on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside
seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;
4) rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi
reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele seisukohtadele, ning
hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest.

4.1.2. Õppeaine kirjeldus
Õpilastel kujunevad olulised pädevused ning omandatakse positiivne hoiak keemia ja teiste
loodusteaduste suhtes, mõistetakse loodusteaduste tähtsust inimühiskonna majanduslikus,
tehnoloogilises ja kultuurilises arengus. Õpilastel kujuneb vastutustundlik suhtumine elukeskkonda
ning õpitakse väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi. Keemiateadmised omandatakse suurel
määral uurimuslike ülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide püstitamise,
hüpoteeside sõnastamise ja katsete või vaatluste planeerimise ning nende tegemise, tulemuste analüüsi
ja tõlgendamise oskused. Keemia arvutusülesandeid lahendades pööratakse gümnaasiumis tähelepanu
eelkõige käsitletavate probleemide mõistmisele, tulemuste analüüsile ning järelduste tegemisele, mitte
rutiinsele tüüpülesannete matemaatiliste algoritmide õppimisele ja treenimisele. Tähtsal kohal on
teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe analüüsi ning kriitilise hindamise oskuse
kujundamine, samuti uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates otstarbekaid esitusvorme.
Õppimise kõigis etappides rakendatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.
Keemiat õpetades rõhutatakse keemia seoseid teiste loodusteadustega ja looduses (sh inimeses endas)
toimuvate protsessidega ning inimese suhteid ümbritsevate looduslike ja tehismaterjalidega. Õpitav
materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult. Õppes
lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise
õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme.
Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja nähtusi sügavamalt, täpsemalt ning
süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele erinevate nähtuste ja seaduspärasuste
vahel. Õpitakse tegema järeldusi õpitu põhjal, seostama erinevaid nähtusi ning rakendama õpitud
seaduspärasusi uudsetes olukordades. Õppetegevus on suunatud õpilaste mõtlemisvõime
arendamisele. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste iseseisva töö oskuste arendamisele, oskusele
kasutada erinevaid teabeallikaid ning eristada olulist ebaolulisest.

4.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
eeldatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;

3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet;
4) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid;
5) rakendatakse IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, laborid, ettevõtted jne;

4.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on tõmbekapp, soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud,
spetsiaalse kattega töölauad ning vajalikud IKT vahendid.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud
katsevahendid ja -materjalid ning demonstratsioonivahendid.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide
korraldamiseks vajalike reaktiivide jm materjalide hoidmiseks.
5. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas
nimetatud töid.

4.1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste
hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid on
mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis
hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

4.1.6. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus;
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 keemia sõnavara;
5) rakendab omandatud eksperimentaalse töö 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 elukeskkonda ning
väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi.

4.2. Keemia I kursus „Orgaanilised ühendid ja nende omadused“
1. Alkaanid
Õppesisu
Süsiniku aatomi olekud molekulis. Süsinikuühendite nimetamise põhimõtted. Erinevad molekuli
kujutamise viisid. Struktuurivalemid. Struktuuri ja omaduste seose tutvustamine isomeeria näitel.
Materjalide, sh alkaanide vastastikmõju veega. Orgaaniliste ühendite oksüdeerumine ja põlemine.
Põhimõisted: alkaan, molekuli graafiline kujutis, nomenklatuur, tüviühend, asendusrühm, isomeer,
hüdrofoobsus, hüdrofiilsus.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) rakendab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid lihtsaimate süsivesinike korral (koostab valemi
põhjal nimetuse ja nimetuse põhjal struktuurivalemi);
2) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline ehk
klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis);
3) selgitab struktuuri ja omaduste seoseid õpitu tasemel;
4) selgitab igapäevaste tahkete materjalide vastastikmõju veega, kasutades hüdrofoobsuse ning
hüdrofiilsuse mõistet;
5) selgitab ning võrdleb gaasiliste, vedelate ja tahkete (orgaaniliste) materjalide põlemist ning sellega
kaasneda võivaid ohtusid.
2. Asendatud ja küllastumata süsivesinikud
Õppesisu
Halogeeniühendid ja nendega kaasnevad keskkonnaprobleemid. Alkoholid: vesinikside, molekulide
vastastikmõju vesilahustes. Alkohol ja ühiskond. Eetrite mõiste. Amiinid: hapete ja aluste käsitlus.
Alkaloididega seotud probleemid. Aine füüsikaliste omaduste sõltuvus selle struktuurist.
Küllastumata ühendid: alkeenid ja alküünid, nende tähtsamad reaktsioonid (hüdrogeenimine,
oksüdeerumine). Areenide tutvustus. Fenoolid, nendega seotud keskkonnaprobleemid Eestis.
Karbonüülühendid: aldehüüdid ja ketoonid. Aldehüüdide oksüdeeritavus. Sahhariidid.
Karboksüülhapete süstemaatilised ja triviaalnimetused. Hapete tugevuse võrdlemine.
Karboksüülhapped igapäevaelus.
Põhimõisted: halogeeniühend, alkohol, mitmehüdroksüülne alkohol, vesinikside, eeter, amiin, amiini
aluselisus, alkeen, alküün, areen, fenool, aldehüüd, ketoon, karbonüülühend, sahhariid,
karboksüülrühm, asendatud karboksüülhape, küllastumata karboksüülhape, dihape.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Mitmesuguste alkoholide uurimine ja võrdlemine, sh suhkrute lahustuvus vees ja mõnes
mittepolaarses lahustis.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) toob lihtsamaid näiteid õpitud ühendiklasside kohta struktuurivalemite kujul;
2) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse (õpitud aineklasside piires);
3) hindab molekuli struktuuri vaatluse põhjal aine suhtelist lahustuvust ja keemistemperatuuri;
4) seostab aluselisust võimega siduda prootonit ning happelisust prootoni loovutamisega veele;
5) selgitab orgaaniliste ühendite vees lahustuvuse erinevusi, kasutades ettekujutust vesiniksidemest jt
õpitud teadmisi;
6) võrdleb alkoholide, aldehüüdide (sh sahhariidide), fenoolide ja karboksüülhapete redoksomadusi
ning teeb järeldusi nende ainete püsivuse ja füsioloogiliste omaduste kohta;
7) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse ja nähtusi ning sellest põhjustatud sotsiaalseid
probleeme;
8) selgitab halogeeniühendite, fenoolide jt saasteainete toimet keskkonnale ning inimesele.

4.3. Keemia II kursus „Orgaaniline keemia meie ümber“
1. Estrid, amiidid ja polümeerid
Õppesisu
Estrid ja amiidid, nende esindajaid. Estri ja amiidi tekke-ja hüdrolüüsi reaktsioonid. Pöörduvad
reaktsioonid. Katalüüs. Reaktsiooni kiiruse ja tasakaalu mõistete tutvustamine estri reaktsioonide
näitel.
Polümeerid ja plastmassid. Liitumispolümerisatsioon ja polükondensatsioon. Polüalkeenid, kautšuk,
polüestrid, polüamiidid, silikoonid.
Põhimõisted: ester, amiid, leeliseline hüdrolüüs, happeline hüdrolüüs, liitumispolümerisatsioon,
polükondensatsioon, monomeer, elementaarlüli, kopolümeer, polüalkeen, kautšuk, polüester,
polüamiid, silikoon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Estrite saamine ja hüdrolüüs. Tasakaalu nihutamine.
2. Polüalkeenide, polüamiidide ja plastmasside mehaaniliste, termiliste ning keemiliste omaduste
uurimine ja võrdlemine (suhtumine lahustitesse ja agressiivsetesse ainetesse).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) koostab reaktsioonivõrrandid: estri moodustumine, estri leeliseline ja happeline hüdrolüüs;
2) selgitab nende reaktsioonide kui pöörduvate protsesside praktilise kasutamise probleeme: saagise
suurendamine, protsessi kiirendamine (nt katalüüsi abil), tootmise majanduslikud aspektid;
3) selgitab liitumispolümerisatsiooni ja polükondensatsiooni erinevusi;
4) kujutab monomeeridest tekkivat polümeeri lõiku ja vastupidi;
5) hindab materjali hüdrofoobsust/hüdrofiilsust, lähtudes polümeeri struktuurist, ning teeb järeldusi
selle materjali hügieeniliste jm praktiliste omaduste kohta.
2. Bioloogiliselt olulised ained
Õppesisu
Di- ja polüsahhariidid, nende hüdrolüüs ja roll organismide elutegevuses. Tselluloosi tüüpi materjalid
Aminohapped ja valgud. Valgud ja toiduainete väärtuslikkus. Aminohapete liigitamine asendamatuteks ning asendatavateks hapeteks. Toiduainete toiteväärtuse ning tervislikkuse seos nende
koostisega. Rasvad kui estrid ja nende hüdrolüüs. Rasvade roll toitumises. Cis-transisomeeria.
Transhapped. Seep ja sünteetilised pesemisvahendid.
Põhimõisted: disahhariid, polüsahhariid, aminohape, asendamatu aminohape, valk, rasvhape,
asendamatu rasvhape, transhape, sünteetiline pesemisvahend.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Valkude (nt munavalge vesilahuse, piima) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja
kuumutamise suhtes.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab (põhimõtteliselt) sahhariidide, valkude ja rasvade keemilist olemust (ehitust);
2) selgitab aminohapete ja rasvhapete liigitamist asendamatuteks ning asendatavateks hapeteks;
3) teab toiduainete toiteväärtust ning tervislikkust, lähtudes nende koostisest;
4) selgitab looduslike ja sünteetiliste tekstiilitoodete erinevusi hügieeni seisukohast;
5) selgitab sünteetiliste pesuainete omadusi, võrreldes neid seebiga ja omavahel;
6) selgitab kasutatavamate pesemisvahendite koostist, pidades silmas keskkonnaga seotud aspekte.
3. Orgaaniline keemiatööstus ja energeetika
Õppesisu
Kütused ja nafta. Nafta töötlemine. Autokütused. Alternatiivkütused.
Nafta ja keemiatööstuse seos keskkonna, majanduse ja poliitikaga.
Põhimõisted: kütteväärtus, nafta, krakkimine, oktaaniarv, tootmissaadus, kõrvalsaadus, tootmisjääk.

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab nafta- ja kütusetööstuse mõju keskkonnale, majandusele ja poliitikale, tuginedes teadmistele
nafta tootmisest ja töötlemisest ning naftasaaduste kasutamisest;
2) võrdleb erinevate kütuste, sh autokütuste koostist, efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust;
3) analüüsib nafta kui tooraine rolli orgaaniliste ühendite tootmisel;

4.4. Keemia III kursus „Anorgaaniliste ainete omadused ja rakendused“
1. Perioodilised suundumused ainete omadustes
Õppesisu
Keemiliste elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste muutus perioodilisustabelis (Arühmades), perioodilised suundumused lihtainete ja ühendite omadustes. Keemiliste elementide
tüüpiliste oksüdatsiooniastmete seos aatomiehitusega, tüüpühendite valemid ning keemilised
omadused.
Metallide pingerida ja järeldused selle põhjal. Metallide reageerimine vee ning hapete ja soolade
lahustega. Metallid ja mittemetallid igapäevaelus (lühiülevaatena).
Metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilised omadused seoses elemendi asukohaga
perioodilisustabelis, metallide korral ka asukohaga pingereas.
Põhimõisted: elektronegatiivsus, metallide pingerida.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Metallide füüsikaliste ja keemiliste omaduste uurimine ning võrdlemine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seostab A-rühmade elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste (elektro-negatiivsuse)
muutumist perioodilisustabelis aatomiehituse muutumisega;
2) määrab A-rühmade keemiliste elementide põhilisi oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi
perioodilisustabelis ning koostab elementide tüüpühendite valemeid;
3) seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava
elemendi asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka asukohaga pingereas;
4) koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide kohta;
5) selgitab tuntumate metallide ja mittemetallide rakendamise võimalusi praktikas, sh igapäevaelus.
2. Keemilised protsessid praktikas
Õppesisu
Metallide saamine maagist. Metallide korrosioon, korrosioonitõrje.
Keemiliste vooluallikate tööpõhimõte.
Arvutused reaktsioonivõrrandite järgi metallide tootmisel (saagisega ülesanded).
Põhimõisted: metalli korrosioon, korrosioonitõrje, keemiline voolu-allikas, reaktsiooni saagis, kadu.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel;
2) selgitab metallide korrosiooni põhimõtet, põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise
vastassuunalist energeetilist efekti; põhjendab korrosiooni kahjulikkust ning analüüsib korrosioonitõrje
võimalusi;
3) analüüsib metallide tootmisega seotud keskkondlikke, majanduslikke ja poliitilisi probleeme;
4) selgitab keemiliste vooluallikate tööpõhimõtet ja tähtsust ning toob näiteid nende kasutamise kohta
igapäevaelus;
5) lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, arvestades lähteainetes esinevaid
lisandeid, reaktsiooni saagist ja kadu; põhjendab lahenduskäiku loogiliselt ning teeb arvutustulemuste
põhjal järeldusi ja otsustusi.

3. Keemilised reaktsioonid lahustes
Õppesisu
Ioone sisaldavate lahuste teke polaarsete ja ioonsete ainete lahustumisel. Hüdraatumine, kristallhüdraadid.
Tugevad ja nõrgad happed ning alused, dissotsiatsioonimäär. Dissotsiatsioonivõrrandite koostamine.
Ioonidevahelised reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. Keskkond hüdrolüüsuva soola
lahuses. Happed, alused ja soolad looduses ning igapäevaelus.
Lahuse molaarne kontsentratsioon, lahuste koostise arvutused.
Põhimõisted: elektrolüüt, mitteelektrolüüt, hüdraatumine, kristallhüdraat, tugev elektrolüüt, nõrk
elektrolüüt, dissotsiatsioonimäär, soola hüdrolüüs, molaarne kontsentratsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise tingimuste uurimine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, tugevaid ja nõrku elektrolüüte ning koostab hapete,
hüdroksiidide ja soolade dissotsiatsioonivõrrandeid;
2) analüüsib ioonidevaheliste reaktsioonide kulgemise tingimusi vesilahustes ning koostab vastavaid
reaktsioonivõrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul);
3) hindab ja põhjendab lahuses tekkivat keskkonda erinevat tüüpi ainete lahustumisel vees;
4) seostab hapete, aluste ja soolade lahuste omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas;
5) teeb lahuste koostise arvutusi ja arvutustulemuste põhjal järeldusi ning otsustusi.

5. FÜÜSIKA
5.1. Üldalused
5.1.1. Õppe-eesmärgid
Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane:
1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust;
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel;
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt;
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada olulist infot ebaolulisest infomürast;
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest;
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate
elukutsete esindajatel;
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid;
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele;

5.1.2. Õppeaine kirjeldus
Gümnaasiumi füüsikaõppe eesmärgiks on pakkuda vajalikke füüsikateadmisi tulevasele kodanikule,
kujundada temas keskkonnahoidlikke ja ühiskonnasõbralikke ning jätkusuutlikule arengule
orienteeritud hoiakuid. Gümnaasiumi tasemel käsitletakse nähtusi süsteemselt, arendades terviklikku
ettekujutust loodusest. Esimeses kursuses formuleeritakse nüüdisaegse füüsika üldprintsiibid ning
konkreetsete loodusnähtuste hilisemal käsitlemisel juhitakse pidevalt õpilaste tähelepanu nimetatud
printsiipide ilmnemisele.
Õpilaste füüsika sõnavara täieneb. Õpilaste kriitilise ja süsteemmõistelise mõtlemise arendamiseks
lahendatakse füüsikaliselt erinevates aine- ja eluvaldkondades esinevaid probleeme, osatakse

planeerida ja korraldada eksperimenti, kasutades loodusteaduslikku uurimismeetodit. Kvantitatiivülesandeid lahendades ei ole nõutav valemite peast teadmine. Kujundatakse oskust mõista valemite
füüsikalist sisu ning valemeid õiges kontekstis kasutada. Õpilastel kujunevad väärtushinnangud, mis
määravad nende suhtumise füüsikasse, avavad füüsika rolli tehnikas, tehnoloogias ja elukeskkonnas
ning ühiskonna jätkusuutlikus arengus. Gümnaasiumi füüsikaõpe taotleb koos teiste õppeainetega
õpilastel nüüdisaegse tervikliku maailmapildi ja keskkonda säästva hoiaku kujunemist.
Gümnaasiumi füüsikaõpe koosneb viiest kohustuslikust kursusest ning ühest valikkursusest.
Esimese kohustusliku kursuse „Füüsikalise looduskäsitluse alused“ põhifunktsioon on selgitada, mis
füüsika on, mida ta suudab ja mille poolest eristub füüsika teistest loodusteadustest. Esimene kursus
tekitab motivatsiooni ülejäänud kursuste tulemuslikuks läbimiseks ning loob tausta nüüdisaegse
tervikliku füüsikakäsitluse mõistmiseks.
Teine kursus „Mehaanika“ avab mehaaniliste mudelite keskse rolli loodusnähtuste kirjeldamisel ja
seletamisel. Kuna kogu nüüdisaegses füüsikas domineerib vajadus arvestada aine ja välja erisusi,
käsitleb kolmas kursus „Elektromagnetism“ elektromagnetvälja näitel väljade kirjeldamise põhivõtteid
ning olulisemaid elektrilisi ja optilisi nähtusi. Neljas kursus „Energia“ vaatleb keskkonda energeetilisest
aspektist. Käsitletakse alalis- ja vahelduvvoolu ning soojusnähtusi, ent ka mehaanilise energia,
soojusenergia, elektrienergia, valgusenergia ja tuumaenergia omavahelisi muundumisi. Viiendas
kohustuslikus kursuses „Mikro- ja megamaailma füüsika“ vaadeldakse füüsikalisi seaduspärasusi ning
protsesse mastaapides, mis erinevad inimese karakteristlikust mõõtmest (1 m) rohkem kui miljon korda.
Kahe viimase kohustusliku kursuse läbimise järjestuse määrab õpetaja.
Valikkursus pakub eelkõige võimalusi kohustuslike kursuste õppesisu laiemaks ja sügavamaks
omandamiseks..

5.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja eeldatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet;
3) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid ja laiendatakse õpikeskkonda;
4) rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid;
5) õppeprotsessis kasutatakse erinevat õppemetoodikat;

5.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldatakse vajaduse korral õpe rühmades.
2. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud
3. Õppeprotsessis võimaldatakse sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide
tegemiseks ning vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks.
4. Õppeprotsessis võimaldatakse õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas loetletud töid.

5.1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste
alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab
teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.

5.1.6. Õpitulemused
Gümnaasiumi füüsikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) kasutab füüsikalisi suurusi ning füüsika mõisteid ja seoseid, kirjeldades, seletades ning ennustades
loodusnähtusi ja nende tehnilisi rakendusi;
2) lahendab ülesandeid ning hindab kriitiliselt saadud tulemuste tõepärasust;
3) kasutab ainekavas sisalduvaid SI mõõtühikuid, teisendab mõõtühikuid, kasutades eesliiteid tera-,
giga-, mega-, kilo-, detsi-, senti-, milli-, mikro-, nano-, piko-;
4) sõnastab uurimisküsimusi, kavandab ja korraldab eksperimendi, töötleb katseandmeid ning teeb
järeldusi uurimisküsimuses sisalduva hüpoteesi kehtivuse kohta;
5) leiab infoallikatest ainekava sisuga seonduvat füüsikaalast infot;
6) leiab tavaelus tõusetuvatele füüsikalistele probleemidele lahendusi;
7) visandab ainekavaga määratud tasemel füüsikaliste objektide, nähtuste ja rakenduste jooniseid;
8) on informeeritud, et väärtustada füüsikaalaseid teadmisi eeldavaid elukutseid;
9) võtab omaks ühiskonnas tunnustatud jätkusuutlikku arengut toetavaid väärtushinnanguid ning
suhtub loodusse ja ühiskonda vastutustundlikult.

5.2. Füüsika I kursus „Füüsikalise looduskäsitluse alused“
1. Sissejuhatus füüsikasse
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seletab sõnade maailm, loodus ja füüsika tähendust;
2) mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluste vahel;
3) tunneb loodusteaduste põhieesmärki;
4) teab nähtavushorisondi mõistet ja suudab vastata kahele struktuursele põhiküsimusele - mis on selle
taga ning mis on selle sees?
5) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma.
Õppesisu
Jõudmine füüsikasse, tuginedes isiklikule
kogemusele. Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaal, aisting ja kujutlus. Vaatleja kujutlused ja füüsika.
Füüsika kui loodusteadus. Füüsika kui inimkonna nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-,
makro- ja megamaailm.
Põhimõisted: loodusteadus, füüsika, vaatleja, nähtavushorisont, makro-, mikro- ja megamaailm.
2. Füüsika uurimismeetod
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-andmetöötlus-järeldus);
2) teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini;
3) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes, nende puudumise korral ei
tarvitse mudel anda eksperimentaalset kinnitust leidvaid tulemusi;
4) teab, et mudeli järeldusi tuleb alati kontrollida ning mudeli järelduste erinevus katsetulemustest
tingib vajaduse uuteks eksperimentideks ja seeläbi uuteks mudeliteks;
5) teab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhisuurusi ja nende mõõtühikuid ning seda, et teiste
füüsikaliste suuruste ühikud on väljendatavad põhisuuruste ühikute kaudu.
Õppesisu
Loodusteaduslik meetod ning füüsikateaduse osa selle väljaarendamises. Üldine ja sihipärane vaatlus,
eksperiment. Vajadus mudelite järele. Mudeli järelduste kontroll ja mudeli areng. Mõõtmine ja
mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus. Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete
areng. Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem (SI). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. Mõõteseadus.
Põhimõisted: hüpotees, eksperiment, mõõtmine, mõõtühik, mõõtühikute süsteem, mõõte-määramatus,
etalon, mõõtesuurus, mõõtetulemus, mõõtevahend, mudel, taatlemine.

3. Füüsika üldmudelid
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab skalaarsete ja vektoriaalsete suuruste erinevust ning oskab tuua nende kohta näiteid;
2) seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust;
3) rakendab skalaarsete suuruste algebralise liitmise/lahutamise ning vektorsuuruste vektoriaalse
liitmise/lahutamise reegleid;
4) eristab füüsikat matemaatikast (matemaatika on kõigi kvantitatiivkirjelduste universaalne keel,
füüsika peab aga alati säilitama seose loodusega);
5) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus (ka teepikkus), ajavahemik (Δt) ja ajahetk (t) põhinevad kehade
ja nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel;
6) teab, et keha liikumist iseloomustab kiirus ning oskab tuua näiteid liikumise suhtelisuse kohta;
7) tunneb liikumise üldmudeleid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine ja laine; oskab
nimetada iga liikumisliigi olulisi erisusi;
8) teab, et looduse kaks oluliselt erinevate omadustega põhivormi on aine ja väli;
9) nimetab mõistete avatud süsteem ja suletud süsteem olulisi tunnuseid;
10) seletab Newtoni III seaduse olemust - mõjuga kaasneb alati vastumõju;
11) tunneb mõistet kiirendus ja teab, et see iseloomustab keha liikumisoleku muutumist;
12) seletab ja rakendab Newtoni II seadust - liikumisoleku muutumise põhjustab jõud;
13) teab, milles seisneb kehade inertsuse omadus; teab, et seda omadust iseloomustab mass;
14) seletab ja rakendab Newtoni I seadust;
15) sõnastab mõõtühikute njuuton, džaul ja vatt definitsioone ning oskab neid rakendada.
Õppesisu
Füüsikalised objektid, nähtused ja suurused. Füüsika sõnavara, kasutatavad lühendid. Skalaarid ja
vektorid. Tehted vektoritega. Füüsika võrdlus matemaatikaga. Kehad, nende mõõtmed ja liikumine.
Füüsikaliste suuruste pikkus, kiirus ja aeg tulenevus vaatleja kujutlustest. Aja mõõtmine. Aja ja pikkuse
mõõtühikud sekund ja meeter. Liikumise suhtelisus. Liikumise üldmudelid - kulgemine, pöörlemine,
kuju muutumine, võnkumine ja laine. Vastastikmõju kui kehade liikumisoleku muutumise põhjus.
Avatud ja suletud süsteem. Füüsikaline suurus jõud. Newtoni III seadus. Väli kui vastastikmõju
vahendaja. Aine ja väli -looduse kaks põhivormi. Esmane tutvumine välja mõistega elektromagnetvälja
näitel. Liikumisoleku muutumine. Kiirendus. Newtoni II seadus. Keha inertsus ja seda kirjeldav suurus
-mass. Massi ja jõu mõõtühikud kilogramm ja njuuton. Newtoni I seadus. Töö kui protsess, mille korral
pingutusega kaasneb olukorra muutumine. Energia kui seisundit kirjeldav suurus ja töö varu.
Kineetiline ja potentsiaalne energia. Võimsus kui töö tegemise kiirus. Töö ja energia mõõtühik džaul
ning võimsuse mõõtühik vatt. Kasuteguri mõiste.
Põhimõisted: füüsikaline objekt, füüsikaline suurus, skalaarne ja vektoriaalne suurus, pikkus,
liikumisolek, kiirus, aeg, kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine, laine, vastastikmõju,
jõud, aine, väli, kiirendus, inerts, mass, töö, energia, kineetiline ja potentsiaalne energia, võimsus,
kasutegur. Ühikud: meeter, sekund, meeter sekundis, meeter sekundis sekundi kohta, kilogramm,
njuuton, džaul ja vatt.
4. Füüsika üldprintsiibid
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) toob iga loodusteaduse uurimisvaldkonnast vähemalt ühe näite põhjusliku seose kohta;
2) teab, mis on füüsika printsiibid;
3) teab, milles seisneb väljade puhul kehtiv superpositsiooni printsiip;
4)oskab sõnastada atomistliku printsiibi, energia miinimumi printsiibi, tõrjutuse printsiibi;
5) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast;
6) teab valemist E = mc2 tulenevat massi ja energia samaväärsust.
Õppesisu

Põhjuslikkus ja juhuslikkus. Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus. Füüsikaga seotud ohud.
Printsiibid füüsikas. Võrdlus matemaatikaga (aksioomid). Osa ja tervik. Atomistlik printsiip (loodus ei
ole lõputult ühel ja samal viisil osadeks jagatav). Atomistika füüsikas ja keemias. Energia miinimumi
printsiip. Tõrjutuse printsiip. Absoluutkiiruse printsiip. Relativistliku füüsika olemus (kvalitatiivselt).
Massi ja energia samaväärsus.
Põhimõisted: põhjuslik ja juhuslik sündmus, printsiip, atomistlik printsiip, algosake, kvant, energia
miinimumi printsiip, tõrjutuse printsiip, superpositsiooniprintsiip, absoluutkiirus ja absoluutkiiruse
printsiip, relativistlik füüsika.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Tutvumine relativistliku füüsika olemusega, kasutades vastavat arvutisimulatsiooni.
Soovitus õpetajale. Tutvustada kursuse lõpul omal valikul füüsika siirdeteadusi (biofüüsika,
füüsikaline keemia, tehniline füüsika, tugevusõpetus vms).

5.3. Füüsika II kursus „Mehaanika“
1. Kinemaatika
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab mehaanika põhiülesannet (keha koordinaatide määramine suvalisel ajahetkel);
2) nimetab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine, ühtlaselt
aeglustuv sirgjooneline liikumine, vaba langemine olulisi tunnuseid, oskab tuua näiteid;
3) seletab füüsikaliste suuruste kiirus, kiirendus, teepikkus ja nihe tähendust, mõõtühikuid ning nende
suuruste mõõtmise või määramise viise;
4) rakendab ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavaid
liikumisvõrrandeid;
5) kujutab graafiliselt ja kirjeldab graafiku abil ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise
kiiruse ning läbitud teepikkuse sõltuvust ajast;
6) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse, nihke ja kiirenduse leidmiseks vastavaid
seoseid;
7) teab, et vaba langemise korral tuleb kõigis seostes kiirendus a asendada vaba langemise kiirendusega
g, ning oskab seda teadmist rakendada, arvestades kiiruse ja kiirenduse suundi.
Õppesisu
Mehaanika põhiülesanne. Punktmass kui keha mudel. Koordinaadid. Taustsüsteem. Teepikkus ja nihe.
Kinemaatika. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv sirgjooneline liikumine:
liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse sõltuvus ajast, vastavad graafikud. Vaba langemine kui
näide ühtlaselt kiireneva liikumise kohta. Vaba langemise kiirendus. Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast
vertikaalsel liikumisel. Erisihiliste liikumiste sõltumatus.
Põhimõisted: mehaanika põhiülesanne, punktmass, taustsüsteem, teepikkus, nihe, kinemaatika,
keskmine kiirus, hetkkiirus, kiirendus, vaba langemise kiirendus.
2. Dünaamika
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) nimetab vastastikmõju, gravitatsioon, hõõrdumine ja deformatsioon olulisi tunnuseid;
2) oskab leida resultantjõudu;
3) kasutab Newtoni seadusi mehaanika põhiülesannet lahendades;
4) seletab füüsikalise suuruse impulss tähendust, teab impulsi definitsiooni ning impulsi mõõtühikut;
5) sõnastab impulsi jäävuse seaduse ;
6) nimetab mõistete raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk olulisi tunnuseid;
7) nimetab hõõrdejõu ja elastsusjõu olulisi tunnuseid ning toob näiteid nende esinemise kohta;
8) rakendab hõõrdejõu ja elastsusjõu arvutamise eeskirju Fh = μ N ja Fe = – k Δl;

9) toob loodusest ja tehnikast näiteid ühtlase ja mitteühtlase tiirlemise ning pöörlemise kohta,
10) rakendab gravitatsiooniseadust;
Õppesisu
Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). Jõudude vektoriaalne liitmine.
Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega liikumise kohta jõudude tasakaalustumisel. Keha impulss
kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha
impulsi muutumise põhjus. Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. Raskusjõud, keha kaal,
toereaktsioon. Kaalutus. Rõhumisjõud ja rõhk. Elastsusjõud. Hooke'i seadus. Jäikustegur. Hõõrdejõud
ja hõõrdetegur. Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine:
pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, kesktõmbekiirendus. Gravitatsiooniseadus. Raske ja
inertse massi võrdsustamine füüsikas. Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas.
Põhimõisted: resultantjõud, keha impulss, impulsi jäävuse seadus, raskusjõud, keha kaal, kaalutus,
toereaktsioon, rõhumisjõud, rõhk, elastsusjõud, jäikustegur, hõõrdejõud, hõõrdetegur, pöördenurk,
periood, sagedus, nurkkiirus, joonkiirus, kesktõmbekiirendus.
3. Võnkumised ja lained
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) nimetab vabavõnkumise ja sundvõnkumise olulisi tunnuseid ning toob näiteid;
2) tunneb füüsikaliste suuruste hälve, amplituud, periood, sagedus ja faas tähendust, mõõtühikuid;
4) seletab energia muundumisi pendli võnkumisel;
5) nimetab resonantsi olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses;
6) nimetab pikilaine ja ristlaine olulisi tunnuseid;
7) tunneb lainepikkuse, laine levimiskiiruse, perioodi ja sageduse tähendust ja mõõtühikuid;
8) nimetab lainenähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon olulisi tunnuseid;
9) toob näiteid lainenähtuste kohta looduses ja tehnikas.
Õppesisu
Võnkumine kui perioodiline liikumine. Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood,
sagedus, faas. Energia muundumine võnkumisel. Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliselt.
Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad
suurused: lainepikkus, kiirus, periood ja sagedus. Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine,
murdumine, interferents, difraktsioon.
Põhimõisted: võnkumine, hälve, amplituud, periood, sagedus, faas, vabavõnkumine, sundvõnkumine,
pendel, resonants, laine, pikilaine, ristlaine, lainepikkus, peegeldumine, murdumine, interferents,
difraktsioon.
4. Jäävusseadused mehaanikas
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seletab reaktiivliikumise nähtust, seostades seda impulsi jäävuse seadusega, toob näiteid
reaktiivliikumisest looduses ja selle rakendustest tehnikas;
2) seletab füüsikalise suuruse mehaaniline energia tähendust ning kasutab vastavaid seoseid;
3) rakendab mehaanilise energia jäävuse seadust ning mõistab selle erinevust üldisest energia jäävuse
seadusest.
Õppesisu
Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja rakendused tehnikas.
Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. Mehaanilise energia muundumine teisteks
energia liikideks. Energia jäävuse seadus looduses ja tehnikas.
Põhimõisted: reaktiivliikumine, mehaanilise energia jäävuse seadus, energia muundumine.

5.4. Füüsika III kursus „Elektromagnetism“
1. Elektriväli ja magnetväli
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab sõna laeng kolme tähendust: a) keha omadus osaleda mingis vastastikmõjus, b) seda omadust
kirjeldav füüsikaline suurus ning c) osakeste kogum, millel on kõnealune omadus;
2) teab elektrivoolu kokkuleppelist suunda, seletab voolu suuna sõltumatust laengukandjate märgist;
3) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat - püsimagnet ja vooluga
juhe, elektrostaatilisel väljal aga ainult üks - laetud keha;
4) kasutab probleeme lahendades Coulomb’i ja Ampere’i seadust;
5) teab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni definitsioone ning oskab rakendada valemeid;
6) tunneb Ampere’i seadust kujul F = B I l sin α;
7) kasutab probleeme lahendades valemeid
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8) teab mõisteid homogeenne elektriväli ja homogeenne magnetväli.
Õppesisu
Elektrilaeng. Positiivsed ja negatiivsed laengud. Elementaarlaeng. Laengu jäävuse seadus. Elektrivool.
Coulomb’i seadus. Punktlaeng. Ampere’i seadus. Püsimagnet ja vooluga juhe. Elektri-ja magnetvälja
kirjeldavad vektorsuurused elektrivälja tugevus ja magnetinduktsioon. Punktlaengu väljatugevus ja
sirgvoolu magnetinduktsioon. Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. Välja
visualiseerimine: välja jõujoon ja ekvipotentsiaalpind. Homogeenne elektriväli kahe erinimeliselt laetud
plaadi vahel, homogeenne magnetväli solenoidis.
Põhimõisted: elektrilaeng, elementaarlaeng, voolutugevus, punktlaeng, püsimagnet, aine
magneetumine, magnetnõel, elektriväli, magnetväli, elektrivälja tugevus, magnetinduktsioon,
potentsiaal, pinge, jõujoon, ekvipotentsiaalpind, homogeenne väli. Mõõtühikud: amper, kulon, volt,
elektronvolt, volt meetri kohta, tesla.
2. Elektromagnetväli
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) rakendab probleemide lahendamisel Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin α ning oskab määrata Lorentzi
jõu suunda;
2) teab magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritava pinge valemit U = v l B sin α ;
3) teab induktsiooni elektromotoorjõu mõistet;
4) teab füüsikalise suuruse magnetvoog tähendust, magnetvoo definitsiooni ja kasutab probleemide
lahendamisel magnetvoo definitsioonvalemit  = BS cos  ;
5) teab Faraday induktsiooniseadust ja kasutab probleemide lahendamisel valemit



i

=−

ΔΦ
Δt

6) teab füüsikaliste suuruste mahtuvus ja induktiivsus definitsioone ning nende suuruste
mõõtühikuid, kasutab probleemide lahendamisel seoseid C =

Δq
ΔΦ
ja L =
;
ΔI
ΔU

Õppesisu
Liikuvale laetud osakesele mõjuv magnetjõud. Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav
pinge. Faraday katsed. Induktsiooni elektromotoorjõud. Magnetvoo mõiste. Faraday
induktsiooniseadus. Lenzi reegel. Kondensaator ja induktiivpool. Mahtuvus ja induktiivsus.
Elektromagnetvälja energia.
Põhimõisted: Lorentzi jõud, elektromagnetilise induktsiooni nähtus, pööriselektriväli, induktsiooni
elektromotoorjõud, magnetvoog, kondensaator, mahtuvus, eneseinduktsioon, induktiivsus,
elektromagnetväli. Mõõtühikud: veeber, farad ja henri.

3. Elektromagnetlained
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga;
2) rakendab probleemide lahendamisel kvandi energia valemit Ekv = h f;
3) teab, et valguse laineomadused ilmnevad valguse levimisel, osakese-omadused aga valguse
tekkimisel (kiirgumisel) ning kadumisel (neeldumisel);
4)
kirjeldab
elektromagnetlainete
skaalat,
määrab
etteantud
spektraalparameetriga
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda;
5) leiab ühe etteantud spektraalparameetri põhjal teisi;
6) teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust;
7) teab lainete amplituudi ja intensiivsuse mõisteid.
Õppesisu
Elektromagnetlainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. Optika - õpetus valguse tekkimisest, levimisest ja
kadumisest. Valguse dualism ja dualismiprintsiip looduses. Footoni energia. Nähtava valguse värvuse
seos valguse lainepikkusega vaakumis. Elektromagnetlainete amplituud ja intensiivsus. Difraktsioon ja
interferents, nende rakendusnäited.
Põhimõisted: elektromagnetlaine, elektromagnetlainete skaala, lainepikkus, sagedus, kvandi (footoni)
energia, dualismiprintsiip, amplituud, intensiivsus, difraktsioon, interferents, polarisatsioon.
4. Valguse ja aine vastastikmõju
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb valguse murdumise seadust;
2) konstrueerib kiirte käiku kumer- ja nõgusläätse korral;
3) teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust;
4) kirjeldab valge valguse lahutumist spektriks prisma näitel;
5) tunneb spektrite põhiliike ja teab, mis tingimustel nad esinevad;
6) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi, toob näiteid vastavatest valgusallikatest.
Õppesisu
Valguse peegeldumine ja murdumine. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja seos valguse kiirusega.
Kujutise tekitamine läätse abil ja läätse valem. Valguse dispersioon. Spektroskoobi töö põhimõte.
Spektraalanalüüs. Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents.
Põhimõisted: peegeldumine, murdumine, murdumisnäitaja, koondav ja hajutav lääts, fookus,
fookuskaugus, aine dispersioon, prisma, spektraalriist, soojuskiirgus, luminestsents
5.5. Füüsika IV kursus „Energia“
1. Elektrivool
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost 1 = q n v S;
3) rakendab probleemide lahendamisel Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta ning
elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi A = IU  t , N = IU ;
4) kasutab rakenduslike probleemide lahendamisel jada- ning rööpühenduse kohta kehtivaid pinge,
voolutugevuse ja takistuse arvutamise eeskirju;
5) arvutab elektrienergia maksumust ning planeerib selle järgi uute elektriseadmete kasutuselevõttu;
6) tunneb juhtme, vooluallika, lüliti, hõõglambi, takisti, dioodi, reostaadi, kondensaatori,
induktiivpooli, ampermeetri ja voltmeetri tingmärke ning kasutab neid lihtsamaid elektriskeeme
lugedes ja konstrueerides.
Õppesisu

Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seaduse olemus. Juhi takistus ja aine eritakistus. Metallkeha
takistuse sõltuvus temperatuurist. Ülijuhtivus. Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Vooluallika
elektromotoorjõud ja sisetakistus. Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus. Voltmeetri,
ampermeetri ja multimeetri kasutamine.
Põhimõisted: alalisvool, laengukandjate kontsentratsioon, elektritakistus, vooluallika elektromotoorjõud ja sisetakistus, eritakistus, takistuse temperatuuritegur, ülijuhtivus, kriitiline temperatuur,
pooljuhi oma- ja lisandjuhtivus, pn-siire, elektrivoolu töö ja võimsus. Ühikud: oom, kilovatt-tund.
2. Elektromagnetismi rakendused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab vahelduvvoolu kui laengukandjate sundvõnkumist;
2) teab, et vahelduvvoolu korral sõltuvad pinge ja voolutugevus perioodiliselt ajast ning et seda
sõltuvust kirjeldab siinus- või koosinusfunktsioon;
3) kirjeldab generaatori ja elektrimootori tööpõhimõtet;
4) kirjeldab trafot kui elektromagnetilise induktsiooni nähtusel põhinevat seadet vahelduvvoolu pinge
ja voolutugevuse muutmiseks, kusjuures trafo primaar- ja sekundaar-pinge suhe võrdub ligikaudu
primaar- ja sekundaarmähise keerdude arvude suhtega;
5) kirjeldab elektriohutuse nõudeid ning sulav-, bimetall- ja rikkevoolukaitsme tööpõhimõtet;
6) nimetab elektrienergia jaotusvõrgu ohutu talitluse tagamise põhimõtteid;
7) kirjeldab elektromagnetismi olulisemaid rakendusi, näiteks raadioside, televisioon, radarid.
Õppesisu
Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine ja kasutamine. Generaator
ja elektrimootor. Elektrienergia ülekanne. Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvoolu-võrk. Faas ja
neutraal. Elektriohutus. Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge
efektiivväärtused. Elektromagnetlainete rakendused: raadioside, televisioon, radarid, GPS.
Põhimõisted: elektromagnetvõnkumine, vahelduvvool, generaator, elektrimootor, võnkering, trafo,
primaarmähis, sekundaarmähis, faasijuhe, neutraaljuhe, kaitsemaandus, võimsus aktiiv-takistusel,
voolutugevuse ning pinge efektiiv- ja hetkväärtused.
3. Soojusnähtused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest;
2) mõistab temperatuuri kui soojusastet, seletab temperatuuri seost molekulide kaootilise liikumise
keskmise kineetilise energiaga;
3) tunneb Celsiuse ja Fahrenheiti temperatuuriskaalasid ning teab mõlemas skaalas olulisi
temperatuure, nt (0 oC, 32 oF), (36 oC, 96 oF) ja (100 oC, 212 oF);
4) kirjeldab Kelvini temperatuuriskaalat, oskab üle minna Celsiuse skaalalt Kelvini skaalale ning
vastupidi, kasutades seost T = t (°C) + 273 K;
5) nimetab mudeli ideaalgaas olulisi tunnuseid;
7) määrab graafikutelt isoprotsesside parameetreid.
Õppesisu
Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur kui soojusaste. Celsiuse, Kelvini ja Fahrenheiti
temperatuuriskaalad. Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. Isoprotsessid. Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ja tehnikas. Mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised
seosed. Molekulaarkineetilise teooria põhialused. Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise
energiaga.
Põhimõisted: siseenergia, soojusenergia, temperatuur, temperatuuriskaala, makroparameeter,
mikroparameeter, gaasi rõhk, ideaalgaas, olekuvõrrand, molaarmass, molekulide kontsentratsioon,
isotermiline, isobaariline ja isohooriline protsess.

4. Termodünaamika ja energeetika alused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seletab soojusenergia muutumist mehaanilise töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle
kohta näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike;
2) sõnastab termodünaamika I ja II printsiibi;
3) seostab termodünaamika printsiipe soojusmasinatega;
4) võrdleb ideaalse ja reaalse soojusmasina kasutegureid, rakendades valemeid;
5) teab, et energeetika ülesanne on muundada üks energialiik teiseks;
6) teab, et termodünaamika printsiipide põhjal kaasneb energiakasutusega vältimatult saastumine;
7) kirjeldab olulisemaid taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid;
8) kirjeldab Eesti ja ülemaailmse energeetika tähtsamaid arengusuundi.
Õppesisu
Soojusenergia muutmise viisid: mehaaniline töö ja soojusülekanne. Soojusülekande liigid: otsene
soojusvahetus, soojuskiirgus ja konvektsioon. Soojushulk. Termodünaamika I printsiip, selle
seostamine isoprotsessidega. Adiabaatiline protsess. Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina
kasutegur. Termodünaamika II printsiip. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. Entroopia.
Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. Energiaülekanne looduses ja tehnikas. Soojus-, valgus, elektri-, mehaaniline ja tuumaenergia. Energeetika alused ning energiaallikad. Energeetilised
globaalprobleemid. Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ja nende lahendamine.
Põhimõisted: soojushulk, soojusenergia, soojusülekanne, konvektsioon, adiabaatiline protsess,
pööratav ja pöördumatu protsess, soojusmasin, entroopia, energeetika.

5.6. Füüsika V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“
1. Aine ehituse alused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis;
2) nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist;
3) kasutab õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt;
4) seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast.
Õppesisu
Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. Veeaur õhus. Õhuniiskus.
Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja suhteline niiskus, kastepunkt. Ilmastikunähtused.
Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. Märgamine, kapillaarsus ja nende
ilmnemine looduses. Faasisiirded ja siirdesoojused.
Põhimõisted: aine olek, gaas, vedelik, kondensaine, tahkis, reaalgaas, küllastunud aur, absoluutne ja
suhteline niiskus, kastepunkt, hügromeeter, märgamine, kapillaarsus, faas ja faasisiire.
2. Mikromaailma füüsika
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast;
2) tunneb mõistet seisulaine;
3) nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos;
4) kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil;
5)kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone;
6) kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus ja poolestusaeg;
7) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning tuumaenergeetika eeliseid ja ohte;

8) nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse mõju elusorganismidele.
Õppesisu
Välis- ja sisefotoefekt. Aatomimudelid. Osakeste leiulained. Kvantmehaanika. Elektronide difraktsioon.
Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. Massidefekt. Seoseenergia.
Eriseoseenergia. Tuumareaktsioonid. Tuumaenergeetika ja tuumarelv. Radioaktiivsus. Poolestusaeg.
Radioaktiivne dateerimine. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse.
Põhimõisted: välis- ja sisefotoefekt, kvantarv, energiatase, kvantmehaanika, määramatusseos,
tuumajõud, massidefekt, seoseenergia, eriseoseenergia, tuumaenergeetika, tuumarelv, radioaktiivsus,
poolestusaeg, radioaktiivne dateerimine, ioniseeriv kiirgus, kiirguskaitse.
3. Megamaailma füüsika
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) nimetab astronoomia vaatlusvahendeid;
2) seletab taevakaardi füüsikalise tõlgenduse aluseid;
3) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi;
4) seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi;
5) kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika;
6) kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist, tähtede evolutsiooni, Linnutee koostist ja ehitust
ning universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal.
Õppesisu
Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendid ja nende areng. Tähtkujud. Taevakaardid. Astraal-mütoloogia ja
füüsika. Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. Kuu faasid. Varjutused.
Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed.
Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Meie kodugalaktika - Linnutee. Universumi struktuur. Suur Pauk.
Universumi evolutsioon. Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse.
Põhimõisted: observatoorium, teleskoop, tähtkuju, Päikesesüsteem, planeet, planeedikaaslane,
tehiskaaslane, asteroid, komeet, meteoorkeha, täht, galaktika, Linnutee, kosmoloogia, Suur Pauk.

6. AINEVALDKONNA „LOODUSAINED“ VALIKKURSUSED
6.1 Valikkursus „Rakendusbioloogia“
6.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) arendab loodusteaduslikku ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus;
3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest;
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid;
7) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi
ja oskusi karjääri planeerides.

6.1.2. Kursuse lühikirjeldus
Kursus tugineb bioloogia kohustuslikes kursustes saadud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning
seostub gümnaasiumi keemias, geograafias, füüsikas, matemaatikas ja teistes õppeainetes õpitavaga.
Kursuse läbimisel omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ja kompetentsete otsuste
tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.

Bioloogiateadmised ja -oskused omandatakse suurel määral loodusteaduslikule meetodile tuginevate
uurimuslike ülesannete kaudu, Seejuures omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide
lahendamise ja pädevate otsuste langetamise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut
looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.
Kõigis õppetegevuse etappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi. Õppides
omandatakse erinevate, sh elektroonsete teabeallikate kasutamise ja neis leiduva teabe tõepärasuse
hindamise oskus. Kõige sellega kujundatakse õpilaste bioloogiateadmisi ja -oskusi, mis võimaldavad
neil erinevaid loodusnähtusi ning protsesse mõista, selgitada ja prognoosida.

6.1.3. Valikkursuse õppesisu ja õpitulemused
1. Rakendusbioloogia suunad
Õppesisu
Rakendusbioloogia eesmärk ja seos bioloogiaga ning teiste loodusteadustega. Rakendusbioloogia
ajalooliselt väljakujunenud valdkonnad põllumajanduses, toiduaine- ja ravimitööstuses ning
energeetikas, nende osa majanduses ja igapäevaelus. Bioloogiaalaste alus- ja rakendusuuringute seosed.
Loomade, taimede ja seente klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused.
Bakterite rakendusbioloogiline tähtsus, nende kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaade raku- ja
embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine,
kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) toob näiteid rakendusbioloogia valdkondade kohta;
2) analüüsib rakendusbioloogia seost isikliku igapäevaeluga;
3) analüüsib ja hindab eri organismirühmade rakendusi ning toob nende kohta näiteid;
4) selgitab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondi ning toob nende kohta näiteid;
5) lahendab raku- ja embrüotehnoloogiaga seotud dilemmaprobleeme;
6) seostab rakendusbioloogiat säästva arenguga.
2. Geenitehnoloogia
Õppesisu
Geenitehnoloogia rakendusvaldkonnad, selles kasutatavad meetodid. Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. Geenitehnoloogia rakendamine taimedel ja loomadel, sellega
kaasnevad riskid. Geenitehnoloogia seos meditsiiniga ning sellega seotud eetilis-moraalsed aspektid.
Geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamine toiduks. Geenitehnoloogiaga kaasnevad
teaduslikud, majanduslikud, seadusandlikud ja eetilis-moraalsed aspektid. Rakendus-bioloogia Eestis
ning valdkonnaga seotud elukutsed.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) toob näiteid geenitehnoloogia rakendusvaldkondade kohta ning selgitab kasutatavaid meetodeid;
2) analüüsib taimede ja loomade geenitehnoloogiliste rakenduste positiivseid ja neg. külgi;
3) selgitab geenitehnoloogia rakendamise võimalusi meditsiinis ning sellega seotud probleeme;
4) analüüsib geneetiliselt modifitseeritud organismide kasutamist inimtoiduks;
5) on omandanud ülevaate rakendusbioloogia arengusuundadest Eestis ning valdkonnaga seotud
elukutsetest.
6.1.4. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja eeldatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas,;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet, kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid;
5) laiendatakse õpikeskkonda, kasuatakse IKT-l põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;

6.2. Valikkursus „Elementide keemia“
6.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus;
2) on omandanud sügavama arusaama keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside üldistest
seaduspärasustest;
3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
4) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele
seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
5) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest.
6.2.2. Kursuse lühikirjeldus
Valikkursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmisi ja oskusi,
võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi, avardada silmaringi meie
ümber ja meis endis esinevate ainete ning nendega toimuvate keemiliste protsesside kohta. Õpilased
saavad süsteemse ülevaate tähtsamate keemiliste elementide ja nende ühendite omadustest, keemia
tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis abistab neid ka elukutsevalikus.
Valikkursusega omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ning kompetentsete ja eetiliste
otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut.
Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult.
Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest,
suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele.
6.2.3. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab elektronvalemite põhjal elementide aatomiehitust ja teeb nende põhjal järeldusi;
2) hindab kovalentse sideme polaarsust, eristab polaarseid ja mittepolaarseid aineid;
3) analüüsib osakestevahelise sideme tüübi ja molekulidevaheliste jõudude mõju ainete omadustele;
4) seostab metallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas;
5) koostab reaktsioonivõrrandeid metallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide kohta;
6) seostab mittemetallide ja nende ühendite omadusi nende rakendusvõimalustega praktikas;
7) koostab reaktsioonivõrrandeid mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide kohta;
8) teeb teemaga seotud arvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal.
6.2.4. Õppesisu
1. Ainete ehitus
Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid. Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest:
mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, iooniline side, metalliline side, vesinikside. Molekulide
vastastikmõju, molekulidevahelised jõud. Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist ja aine
struktuurist, kristallivõre tüübid.
Põhimõisted: orbitaal, elektronvalem, mittepolaarne ja polaarne kovalentne side, ioonsed ja
kovalentsed ühendid, molekulidevahelised jõud, kristallivõre.
2. Tähtsamaid metalle ja nende ühendeid
Metallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: aktiivsed metallid (leelis- ja
leelismuldmetallid), p-metallid (Al, Sn, Pb), tuntumad d-metallid (Fe, Cr, Cu, Ag, Zn, Hg); nende
kasutamise valdkonnad. Metallide reageerimine lämmastikhappe ja kontsentreeritud väävelhappega.
Metalliühendid looduses, tähtsamad biometallid. Raskmetalli-ühendite keskkonnaohtlikkus.
3. Tähtsamaid mittemetalle ja nende ühendeid

Mittemetallide ja nende ühendite omaduste võrdlev iseloomustus: halogeenid, hapnik ja väävel,
lämmastik ja fosfor, süsinik ja räni. Mittemetallide ja nende ühendite kasutamise valdkonnad.
Mittemetallid ja nende ühendid looduses. Süsiniku, hapniku, lämmastiku ja väävli ringkäik looduses.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Erinevatest allikatest leitud materjali põhjal teemakohase lühikokkuvõtte või ülevaate koostamine.
6.2.5. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja eeldatavatest õpitulemustest;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse nii individuaal- kui ka ühisõpet;
4) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid;
5) rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid;
6)erinevad õppemeetodid.
6.2.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste
alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpi-tulemustele.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise
vormid on mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse,
mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.
Probleemide lahendamisel on hinnatavad üldised etapid: probleemi määramine ja selle sisu avamine,
lahendusstrateegia leidmine ja rakendamine ning tulemuste hindamine.

6.3. Valikkursus „Füüsika ja tehnika“
6.3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et kursuse läbinud õpilane omandaks:
1) oma tõenäolises tulevases tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi;
2) oskuse tuvastada füüsikalis-tehnilisi probleeme tavaelus;
3) oskuse leida usaldusväärset infot meid ümbritsevas keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamise
kohta;
4) oskuse teha põhjendatud tehnilis-tehnoloogilisi otsuseid lihtsamates situatsioonides;
5) loodusteaduslikke teadmisi väärtustava hoiaku ning valmiduse elukestvaks õppeks;
6) oskuse hinnata tehnoloogilisi riske ning prognoosida uute lahenduste mõju keskkonnale.
6.3.2. Kursuse lühikirjeldus
Kursus on üles ehitatud õpilasele jõukohaste füüsikalis-tehnoloogiliste probleemide lahendamisele.
Kursuse läbimisel suunatakse õpilast tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja
kompetentseid otsuseid. Kursuse struktuur põhineb üldjuhul kolmeastmelisel mudelil: a) probleemi
tuvastamine b) probleeme lahendav ja sageli uurimuslikul käsitlusviisil põhinev uute teadmiste
omandamine ning c) sobiva tehnoloogilise lahenduseni jõudmine. Laialdaselt kasutatakse praktilisi
töid, millega määratakse peamiselt uuritava materjali või tehnilise seadme omadusi,.
6.3.3. Kursuse õppesisu
Kooli poolt väljavalitud 5 moodulit:
Aero- ja hüdrodünaamika. Keskkonna takistusjõud. Teised õhusõidukile mõjuvad jõud. Vedelike
voolamine torudes. Inimese ja looma vereringe, diastoolne ja süstoolne vererõhk. Hüdroturbiin.
Õpitulemused: õpilane
• oskab näha aero- ja hüdrodünaamika probleeme argielus ja nende lahendusteid

•

rühmatöövormis analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi
näidisprobleemi lahendades..
Soojusmasinad ja energiamajandus. Termodünaamika I printsiibi ilmnemine isoprotsessides.
Adiabaatiline protsess. Ideaalne soojusmasin. Soojusmasina kasutegur. Ringprotsess. Pööratavad ja
mittepööratavad protsessid. Reaalsed soojusmasinad (auruturbiin, ottomootor, diiselmootor,
stirlingmootor) ja nende kasutegurid. Energiaallikad, energia muundamine, transport ja salvestamine.
Õpitulemused: õpilane
• oskab näha soojusmasinate ja energiamajandusega seotud probleeme ja nende lahendusteid;
• diskussioonide kaudu integreerib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud
loodusteaduslike baasteadmistega ühtseks tervikuks;
• analüüsib soojusmasinatega kaasnevaid keskkonnariske ja riskide minimeerimise võimalusi.
Elektrivool vedelikes ja gaasides. Elektrolüüs. Faraday I seadus elektrolüüsi kohta. Elektrolüüsi
rakendusnäiteid. Sõltuv ja sõltumatu gaaslahendus. Kasutusnäited.
Õpitulemused: õpilane
• mõistab ja oskab näha eloktrolüüsi rakendusi argielus ja nende lahendusteid t;
• rühmatöövormis analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi
näidisprobleemi lahendades.
Vahelduvvoolu
kasutamine.
Vahelduvvoolu
iseloomustavad
suurused.
Elektriohutus.
Kaitsemaandus. Kaitsmed. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistus vahelduvvooluahelas. Näivtakistus.
Kogutakistus. Ohmi seadus vahelduvvooluahela kohta.
Õpitulemused: õpilane
• integreerib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike baasteadmistega
ühtseks tervikuks;
• analüüsib vahelduvvooluga personaalriske ja nende riskide minimeerimise võimalusi.
Vahelduvvoolumasinad. Alalisvoolumootor ja -generaator. Trafo talitlus, trafode kasutamine.
Vahelduvvoolugeneraator ja asünkroonmootor. Vahelduvvoolu võimsustegur. Kolmefaasiline vool.
Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotamine Eesti näitel.
Õpitulemused: õpilane
• oskab näha elektrienergia tootmise probleeme ja nende võimalikke lahendusteid;
• lühireferaadis kirjeldab mingit vahelduvvoolumasina praktilist lahendust ning analüüsib selle
eeliseid ja puudusi;
• analüüsib elektrienergia tootmisega seotud keskkonnariske Eestis ja nende riskide minimeerimise
võimalusi.
6.3.4. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab leida füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu situatsioonidest;
2) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud näidisprobleeme lahendades;
3) kirjeldab mingi parajasti kasutuses olevat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi;
4) analüüsib füüsikalis-tehnoloogiliste lahendustega kaasnevaid keskkonna- või personaalriske ja
nende riskide minimeerimise võimalusi;
5) mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta ühiskonnas ning
suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega;
6.3.5. Õppetegevus
Kasutatakse järgmisi õppemeetodeid:
1) konkreetses kontekstis vajaliku füüsikalis-tehnoloogilise info leidmine õppetekstidest ja veebist;
2) mingi tehnoloogilise lahenduse või selle alternatiivide olemust kirjeldava ning analüüsiva essee
kirjutamine, esseede vastastikune hindamine;
3) loovust arendavad tegevused: plakati koostamine, arvutipresentatsioonide koostamine, debatid ja
rollimängud, ajurünnak;

6.3.6. Füüsiline õpikeskkond
Praktiliste uurimuslike tööde tegemiseks on üldjuhul tagatud uuritavad materjalinäidised või
tehnilised seadmed. Nende puudumisel on õpilastel vähemasti võimalus kasutada veebi lülitatud ja
vastava tarkvaraga varustatud arvuteid, et teha uurimuslikku tööd virtuaalselt. Kasutatakse arvuteid,
et otsida kursusega seonduvat infot veebist. Kursuse efektiivsuse suurendamiseks toimub koolisisene
loodusteaduslike ainete õpetajate koostöö ning täienduskoolitus.
6.3.7. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Õppe
tulemuslikkust koolisiseselt hinnates kasutatakse otseselt õpitulemustest lähtuvaid hindamismeetodeid
(infootsingu hindamine, esseede või mõistekaartide hindamine jms).

6.4. Valikkursus „Arvuti kasutamine uurimistöös“
6.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja analüüsides
ning uurimistulemusi esitades;
2) suudaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara;
3) suudaks püstitada mõttekaid hüpoteese ja katsetada nende kehtivust;
4) suudaks kogutud uurimisandmete põhjal teha järeldusi ning neid põhjendada.
6.4.2. Kursuse lühikirjeldus
Kursus kuulub tinglikult informaatika õppeaine alla, kuid keskendub informaatika põhiküsimustele
üsna kitsas kontekstis, mis on piiritletud otseselt gümnaasiumiastmes üleminekueksami asemel tehtava
uurimistöö vajadustega. Selle kursusega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid
ning tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad uurimisandmete kogumist, töötlemist, analüüsi.
6.4.3. Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje;
2) viitab tekstis allikatele korrektselt;
3) koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku;
4) korraldab veebipõhise ankeetküsitluse ja esitab küsitluse teel kogutud andmestiku andmetabelina;
5) kodeerib, sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis;
6) koostab andmetabeli põhjal risttabeli ja sagedustabeli ning erinevat tüüpi diagramme;
7) esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud koos oma selgitustega;
8) hindab hüpoteesi üldistatavust valimilt üldkogumile sobivalt valitud testi abil;
9) vormistab korrektselt uurimisaruande.
6.4.4. Õppesisu
Kursus jaguneb seitsmeks viietunniseks mooduliks, millest viimane on ette nähtud õpetaja
juhendamisel toimuvaks iseseisvaks tööks oma lõpparuande kallal. Esimese 6 mooduli teemad:
1. Infootsing internetis ja raamatukogus. Töö allikatega ja viitamine. Viitekirje vormistamine.
2. Uurimisandmete kogumine. Tunnuste tüübid. Küsimuste tüübid ja vastuste skaalad..
3. Andmetöötluse alused. Andmetabeli koostamine tabelarvutustarkvara abil. Andmete kodeerimine,
sorteerimine ja filtreerimine, sagedustabeli ja risttabeli koostamine. Kirjeldav statistika: keskväärtus,
mood, mediaan, standardhälve, kvartiilid. Andmete visualiseerimine diagrammide abil.
4. Järeldav statistika: üldistus valimilt üldkogumile, usaldusnivoo, nullhüpotees.
5. Andmetöötlus kvalitatiivse uuringu puhul: andmestiku kodeerimine, kategooriate moodustamine.

6. Uurimisaruande vormindamine ja selle põhjal esitluse koostamine ja ettekandmine.
6.4.5. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest;
2) jälgitakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega;
4) kasutatakse standardset kontoritarkvara, nüüdisaegset veebipõhist õpikeskkonda ning tasuta
kättesaadavaid veebipõhiseid töövahendeid ja õppematerjale;
5) tehakse õpiülesandeid õpetaja etteantud näidisandmestiku baasil;
6) ei anta õpilastele üldjuhul arvuti kasutamist eeldavaid kodutöid, et tagada kõigile õpilastele võrdsed
võimalused ja sarnase tarkvara kasutamine;
7) tagatakse kursuse lõpul kõigile õpilastele võimalus esitleda oma uurimistöö kokkuvõtteid.
6.4.6. Füüsiline õpikeskkond
Klassis on tagatud järgmiste vahendite kasutamine:
1) üldjuhul igal õpilasel eraldi arvutitöökoht;
2) standardne kontoritarkvara;
3) õpilase oma sülearvuti kasutamise võimalus (toide, võrguühendus, töölaud);
4) esitlustehnika;
5) failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;
6) lisaseadmed (printer, mälupulk);
7) arvutitöökohtadel reguleeritavad toolid, arvutilauad, aknakatted;
8) erineva operatsioonisüsteemiga arvutid;
9) isikutunnistuse kasutamise võimalus (kaardilugejad, juhtprogrammid);
6.4.7. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Informaatika
valikaine õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete põhjal ning kokkuvõtvalt kursuse lõpul.
Hinnatakse:
1) õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust;
2) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist;
3) arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ja originaalsust;
4) õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist; õpilase arengut.

Ainevaldkond „Sotsiaalained“ gümnaasiumis

1. Ainevaldkonna üldiseloomustus
1.1. Ainevaldkonna pädevus
Sotsiaalne pädevus tähendab suutlikkust mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate
ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja
kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat,
teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest; ära tunda kultuurilisi eripärasid ja järgida
üldtunnustatud käitumisreegleid; jätkuvalt huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust,
kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab inimühiskonna ajaloos ja tänapäeval toimuvate ühiskondlike muutuste protsesse ning
olulisemate sündmuste põhjuseid ja tagajärgi;
2) austab demokraatiat ning inimõigusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid ning on
seadusekuulekas, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi ning tunneb kodanikuvastutust;
3) huvitub iseenda, oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundab oma arvamuse ning on
aktiivne ja vastutustundlik kodanik;
4) tunneb erinevate rahvaste kultuure, nende eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse,
kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse, juhul kui need vaated pole inimsusevastased;
5) on omandanud teadmisi ja oskusi aktsepteeritud käitumisest ning inimestevahelistest suhetest;
6) on omandanud teadmisi ja oskusi, mis toetavad tervikliku ning autonoomse inimese kujunemist.

1.2. Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonda kuuluvad ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus ja geograafia (inimgeograafia).
Ajaloo 6 kohustuslikku kursust:
• Ajaloo I kursus „Üldajalugu“,
• Ajaloo II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“;
• Ajaloo III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“;
• Ajaloo IV kursus „Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“;
• Ajaloo V kursus „Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“;
• Ajaloo VI kursus „Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“.
Sotsiaalvaldkonna 2 valikkursust ajaloos:
• Valikkursus „Üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“;
• Valikkursus „Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“.
Ühiskonnaõpetuse 2 kohustuslikku kursust:
• Ühiskonnaõpetuse I kursus „Ühiskond ja selle areng. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja
kodanikuosalus“
• Ühiskonnaõpetuse II kursus „Ühiskonna majandamine. Maailma areng ja maailmapoliitika“
Sotsiaalvaldkonna valikkursus ühiskonnaõpetuses:
• Valikkursus „Inimene ja õigus“;
Inimeseõpetuse 1 kohustuslik kursus:
• Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus“
Sotsiaalvaldkonna 1 valikkursus inimeseõpetuses:
• Valikkursus „Psühholoogia“.
Sotsiaalvaldkonna 1 kohustuslik kursus geograafias:
• Geograafia (inimgeograafia) kursus „Rahvastik ja majandus“
Sotsiaalvaldkonna 1 valikkursus geograafias:

•

Valikkursus „Globaliseeruv maailm“.

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete
õppimine aitab kaasa erinevates õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ja tervikpildi kujunemisele
ühiskonnast ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste alusel toimuvat arengut.
Valdkonna üldeesmärk on toetada õpilaste kujunemist isiksusteks, kes:
1) on omandanud adekvaatse enesehinnangu ning teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad
tervikliku, autonoomse ja terviseteadliku inimese kujunemist;
2) on omandanud tervikliku arusaama ühiskonnas esinevatest nähtustest ja protsessidest ning nende
seostest ja vastastikusest mõjust;
3) mõistavad kultuurilise mitmekesisuse ja demokraatia tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust,
aktsepteerides erinevusi;
4) hindavad üldinimlikke väärtusi (vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus,
vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu).
Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma maailma, milles
nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis seda maailma on kujundanud. Õpilased
omandavad teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest
väärtussüsteemidest. Aine vahendusel suunatakse õpilane analüüsima, hindama ja tõlgendama
minevikus aset leidnud sündmusi, nende seoseid tänapäevaga ning erineva tõlgendamise põhjuseid.
Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilaste sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste
arengule. Toetatakse iseseisva, ennast analüüsiva, endaga toimetuleva, teisi arvestava ja aktsepteeriva
ning ennast ja teisi väärtustava inimese kujunemist seoses perekonnaõpetuse ja psühholoogia kursuses
omandatavate teadmiste, oskuste ning hoiakutega.
Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused, väärtused ja
hoiakud ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine eesmärk on luua
eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks, aktiivse kodaniku kujunemiseks,
toetada õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes küsimustes.
Geograafiat õppides omandavad õpilased arusaamise looduses ja ühiskonnas esinevatest nähtustest ja
protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest. Geograafiat õppides kujunevad
õpilaste säästlikku eluviisi, keskkonda ning kultuurilist mitmekesisust väärtustavad hoiakud.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained. Näiteks toetavad ajalugu,
ühiskonnaõpetus ja geograafia suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu
põhiväärtusi, samuti lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse.
Inimeseõpetus toetab väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist ning
oma valikute põhjendamist, enda heaolu kõrval ka teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete
normide rikkumisele kujundab ühiskonnaõpetus.
Enesemääratluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Inimeseõpetus
toetab õpilase eneseanalüüsivõime kujunemist; õpetab hindama oma nõrku ja tugevaid külgi, järgima
terveid eluviise, lahendama iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning inimsuhetes
tekkivaid probleeme. Rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujunemist toetavad ka teised
valdkonna õppeained.
Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab
suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet,
samuti oma õppimise planeerimist ning kuidas kasutada õpitut erinevates kontekstides ja probleeme
lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning
suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust ennast selgelt
ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning
ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada
õigekeelsust ning väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained.
Matemaatikapädevust - suutlikkust analüüsida erineval kujul esitatud statistilisi andmeid (graafikud,
tabelid, diagrammid) ja teha nende põhjal järeldusi, kasutada matemaatilisi sümboleid ja meetodeid
erinevate ülesannete lahendamisel, näiteks ajaarvamine ja ressursside planeerimine, ja tulemuse
tõesuse kontrollimisel - toetavad õppetegevuse kaudu kõik valdkonna õppeained.
Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus. Õpitakse nägema probleeme ja neis
peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, genereerima ideid ja neid teostama; õpitakse tegema koostööd
eesmärkide teostamiseks, tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma arukaid
riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse valima sobivaid ja loovaid meetodeid, et teostada
ideid, mis toetuvad olukorra analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Suhtluspädevus - suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult,
lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili ning ainealast
sõnavara ja väljendusrikast keelt, järgida õigekeelsusnõudeid.
Võõrkeeltepädevus - teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma kultuuri ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu; suhtlemine
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus - ajaarvamine; ressursside planeerimine; matemaatiline kirjaoskus, arvandmete
esitlemine ja tõlgendamine; oskus probleeme püstitada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid
rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda,
põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust kui analüüsimeetodit.
Loodusteaduslik pädevus - geograafilise asendi ja looduskeskkonna mõju inimühiskonna arengule,
inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik
tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine, mõistmine
ning jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus - tehnika ja tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg,
kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid
võimalusi ja ohte; mõista tehnoloogia ja teaduse omavahelisi seoseid; rakendada tänapäevaseid
tehnoloogiaid tõhusalt ja eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi
vahendeid eesmärgipäraselt ning säästlikult, järgides seejuures ohutuse nõudeid.
Kunstipädevus - Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade käsitlemine ja
kultuuriloomingu väärtustamine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur, loominguline eneseväljendusoskus.

1.5.2. Läbivad teemad
Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ - inimeste erinevate tegevusalade areng eri
ajajärkudel, majanduslikud protsessid ühiskonnas ning nende mõju inimtegevusele; elukestva õppe
väärtustamine ning koostööoskuse kujundamine; töösuhteid käsitlevad õigusaktid.
Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ - keskkonna kui terviku väärtustamine, inimtegevuse
mõju keskkonna arengule ja keskkonnaprobleemide lahendamisele, inimtegevusega kaasnevad riskid;
isiklike seisukohtade kujundamine keskkonnaküsimustes, sotsiaalse aktiivsuse olulisus.

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ - demokraatliku ühiselu korraldamise väärtustamine,
koostööoskus, algatusvõime toetamine ja vabatahtlikkusel põhineva tegutsemise väärtustamine;
ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse roll ühiskonnas.
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ - roll kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine; osalemine kultuuridevahelises
kommunikatsioonis; sallivuse, oma kultuuri ja teiste kultuuride pärandi väärtustamine,
diskrimineerimise taunimine.
Läbiv teema „Teabekeskkond“ - oma teabevajaduste määramine ja sobiva teabe leidmine; kriitilise
teabeotsingu ja -analüüsi oskuste arendamine; meedia toimimise ja mõju teadvustamine; avalikus
ruumis (sh teabekeskkonnas) kehtivate reeglite tundmine ning autoriõiguste kaitse järgimine.
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ - tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile,
elukvaliteedile ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; tehnoloogiliste, majanduslike,
sotsiaalsete ning kultuuriliste uuenduste vastastikused mõjud; tehnoloogilise arengu positiivsed ja
negatiivsed mõjud ning tehnoloogia arengu ja selle kasutamise eetilised küsimused; info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine eluliste probleemide lahendamiseks ning oma
õppimise ja töö tõhustamiseks.
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ - käitumisviiside ohutustaseme ning lühi- ja pikaajaliste tagajärgede
analüüsimine tervise ja turvalisuse seisukohalt; alkoholi ja tubaka, keskkonna ja ühiskonna (sh
eakaaslaste) mõju analüüsimine tervisele ning ohutusalaste otsuste langetamisele.
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ - väärtuste ja kõlbeliste normide analüüsimine; erinevate
väärtussüsteemide ning nende seoste tundmine ajaloolis-kultuurilises kontekstis, religiooni ja
maailmavaatega seoses; erinevate vaadete ja seisukohtade arvestamine oma tegevust planeerides;
mitmekesisuse kui ühiskonna rikkuse ja arengu tingimuse väärtustamine.

2. AJALUGU
2.1. Üldalused
2.1.1. 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) mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, järjepidevuse
olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi;
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu eeldusena;
4) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust;
5) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma
seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;
6) teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest;

2.1.2. Õppeaine kirjeldus
Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks
vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust,
tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja
maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi. Gümnaasiumi
ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi probleeme käsitletakse
kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi algul ei ole õpilastele jõukohane temaatiliseks
käsitluseks vajalik ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate valdkondade vaheliste seoste loomise ning

nägemise oskus. Temaatilise käsitluseni jõutakse gümnaasiumi lõpul lähiajaloo III kursusega, mida
õppides saab õppija toetuda varem omandatule.
Ajalugu õpitakse 6 kohustuslikku kursust: „Üldajalugu“, „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi
vahetuseni)“; „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“; „Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi
esimesel poolel“; „Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“ ja „Lähiajalugu III - 20.
sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“; ning 2 valdkonna valikkursust: „Üldajalugu - maailma
ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“ ja „Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika
Ühendriikide ajalugu“. Eesti ajaloo kursuste suurte teemablokkide ees on vastavad üldajaloo
teemablokid. Üldajaloo kursuses õpitud teemasid ja põhimõisteid Eesti ajaloo kursuses eraldi esile ei
tooda. Kursuste õppimise järjekord määratakse kooli õppekavas, kuid mõistlik on järgida
kronoloogilise järgnevuse põhimõtet, st üldajaloo kursus on esimene, seejärel õpitakse Eesti ajalugu
ning siis lähiajalugu.
Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides hinnanguid ja
tõlgendusi erinevast seisukohast lähtuvalt. Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ning
ajaloouurija seisukohast, kujundatakse kriitilist suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse, võrreldakse
ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates ning hinnatakse allikate usaldusväärsust.
Õppijat suunatakse arutluse ja analüüsi kaudu looma seoseid ja tegema järeldusi, kujundama isiklikku
suhtumist ning põhjendama seda argumenteeritult. Kriitilise mõtlemise kujundamiseks käsitletakse
erinevaid allikaid jt õppetekste, mis annavad ajaloosündmustele hinnangu erinevast seisukohast
lähtuvalt. Ajalooprobleemide analüüsimise kaudu rikastub väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja
kultuuriline identiteet, sallivus ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase
ajalooline mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus.
Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater ja kino,
meedia, internet, erinevad inimesed ning paigad..
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:
1) ajas orienteerumise oskus; oskus leida, analüüsida ja mõista seoseid;
2) ajalooalaste mõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; oskussõnavara laienemine;
3) ajalooalaste küsimuste esitamine ning neile vastates erinevate lahenduste pakkumine;
4) arutlusoskus, järelduste tegemine, seoste loomine, oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;
5) oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades, koostöö- ja konfliktilahendusoskus;
6) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine,
kriitiline hindamine ja analüüsimine, allika usaldusväärsuse hindamine;
7) suuline ja kirjalik eneseväljendus, referaadi ja ajalooalase uurimistöö koostamine, IKT vahendite
kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks.

2.1.3. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Ajaloo
õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste
saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks
kavandamiseks. Hinnatakse õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekava taotletavatele
õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka
õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides jälgitakse teadmiste, sh
ajalooalase sõnavara ja oskuste tasakaalu. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi
iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpilane
peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised, sisaldavad suulist ja kirjalikku
küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist,
loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle
tõlgendamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle

otsustamist. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi
nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide
tundmist, analüüsi, võrdlemise, seoste loomise ja järelduste tegemise oskust ning isikliku suhtumise
väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu.

2.1.4. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali
kasutamise võimalus.
2. Õppeprotsessis võimaldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi (muuseumis, arhiivis,
näitusel, raamatukogus).
3. Õppeprotsessis võimaldatakse kasutada erinevaid õppematerjale ja -vahendeid: atlased, kontuur- ja
seinakaardid, käsiraamatud, elulooraamatud, andmebaasid ja arhiivid, illustratiivne pildimaterjal
(fotod, karikatuurid) ning IKT-põhised õppematerjalid.

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid Euroopa ja
maailma ajalooga, mõistab arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi;
2) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi, väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab
kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana;
3) kirjeldab muutuste mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju
maailma majandusele ning poliitikale, analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahendamist;
4) leiab, selekteerib ja analüüsib kriitiliselt infot, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti
arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid;
5) kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab referaate ja
uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, kasutab IKT vahendeid;

2.2. 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;
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;
5) iseloomustab 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. 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Keel ja kirjandus: eri liiki tekstide lugemine, analüüsimine.
Võõrkeeled: mõistab kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid.
Ühiskonnaõpetus: märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid arengusuundumusi ja nähtusi.
Loodusteadused: poliitiline kaart; väärtustab keskkonda kui tervikut.
Kunst: võrdleb kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid.
Kehaline kasvatus: omab teadmisi kehakultuuri arenguloost maailmas.
Lõiming läbivate teemadega:
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme; mõistab
riigi kultuuriliste traditsioonide ja arengusuundade tähtsust.
Teabekeskkond: tajub ja analüüsib ümbritsevat teabekeskkonda.
Väärtused ja kõlblus: tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.
Kultuuriline identiteet: mõistab kultuuride muutumist ajaloo vältel, on kultuuriliselt salliv.
Tervis ja ohutus: mõistab tervisliku ja turvalise eluviisi tähtsust.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: väärtustab jätkusuutlikkust, keskkonna- ja inimarengut.
Tehnoloogia ja innovatsioon: mõistab kaasaegse tehnoloogia muutumist.

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) iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana;
4) teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond;
5) iseloomustab 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 ja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond:
kaubandus, käsitöö, valitsemine.
Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.
Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. Religiooni dominantsus. Vaimulikud
ordud. Ketserlus. Ristisõjad. Ülikoolid ja skolastika.
Lõiming teiste õppeainetega:
Loodusteadused: poliitiline kaart.
Keel ja kirjandus: eri liiki tekstide lugemine, analüüsimine.
Ühiskonnaõpetus: märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid arengusuundumusi ja nähtusi.
Matemaatika: tõlgendab ja valib erinevaid matemaatilise info esituse viise.
Võõrkeeled: mõistab kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid.
Kunst: võrdleb kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid.
Lõiming läbivate teemadega:
Kultuuriline identiteet: mõistab kultuuride muutumist ajaloo vältel, on kultuuriliselt salliv.
Väärtused ja kõlblus: tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme, riigi
kultuuriliste traditsioonide ja arengusuundade tähtsust.
Teabekeskkond: tajub ja analüüsib ümbritsevat teabekeskkonda.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine: mõistab tegevusvaldkonna valikuid.
Keskkond ja jätkusuutlik areng: väärtustab jätkusuutlikkust, keskkonna- ja inimarengut.
Tehnoloogia ja innovatsioon: mõistab kaasaegse tehnoloogia muutumist.
Tervis ja ohutus: mõistab tervisliku ja turvalise eluviisi tähtsust.

2.3. Ajaloo II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi
vahetuseni)“
1. Esiaeg
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning eluolu muutuste
alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning uskumusi ja
vaimulaadi;
2) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi;
3) iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul;
4) seletab ja kasutab kontekstis mõisted arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond,
kihelkond, malev, animism.
Õppesisu
Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taandumine. Inimasutuse
algus Euraasia põhjaosas.
Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine.
Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk venekirveste
kultuur - 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.
Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. Külad.
Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi. Vanimad teated ristiusu levikust Eestis.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia: kaarditundmine, loodusolud, jääaeg, viikingid, slaavlased, balti hõimud.

Eesti keel: töö sõnavaraga, mõistetega, sõnaline väljendusoskus, teabetekstide mõistmine.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlik areng; jätkusuutliku arengu
põhiväärtuste mõistmine, juhindudes nendest oma tegemistes. Väärtuspädevus: austus looduse ja
teiste poolt loodud materiaalsete väärtuste vastu; jätkusuutliku eluviisi tähtsustamine; tolerantsi
kujundamine erinevate rahvaste ja kultuuride suhtes.
Sotsiaalne pädevus: mõistab oma tegevuse võimalikke tagajärgi.

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) iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, vaimuelule
ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist järjepidevust;
6) analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, sunnismaisus,
adramaa;
8) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu
Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere maade
ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti keskaja ühiskonna
kujunemisel.
Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 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. Arhitektuur.
Lõiming teiste õppeainetega:

Geograafia: Vana-Liivimaa poliitiline kaart.
Eesti/vene keel: töö sõnavaraga, tekstide, info otsimine veebist, raamatukogust; arvamusteksti
koostamine, kokkuvõtte kirjutamine.
elektroonilisest ja paberil tekstist; kasutab elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid.
Kunst – kirik kui sakraalehitus.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: kultuuriline identiteet - roll kultuuri kandjana,edasiviijana ja kultuuride vahendajana,
kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsuse mõistmine.
Õpipädevus: eri teabeallikate eesmärgipärane ja kriitiline kasutamine, oskus analüüsida, teha valikuid.
Väärtuspädevus: suutlikkus mõista keskaegse inimese eluviisi ja väärtushinnanguid.
Sotsiaalne pädevus: suutlikkus teha koostööd, teisi arvestada. Õpitakse analüüsima ja hindama ühiskonnas kehtivaid väärtusi.

3. Üleminekuaeg keskajast uusaega
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb suurriikide mõju
Läänemere piirkonnas 16. sajandil;
2) selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel sõja osaliste
tegevust;
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 ja teab tema 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. Reformatsioon.
Lõiming teiste õppeainetega:
Eesti/vene keel: argumenteerimine, veenmine, suudab kaitsta oma seisukohti.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlik areng, olla jätkusuutlik
kultuuritarbija ja säilitaja.
Läbiv teema: kultuuriline identiteet - suurriikide vägivallapoliitika taunimine.
Ettevõtlikkuspädevus: oskus näha probleeme, leida lahendusi, genereerida ideid.
Sotsiaalne pädevus: oskus mõista ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi erinevatel
ajalooperioodidel; valmisolek ühiseks tegevuseks, koostööoskused.
Väärtuspädevus: väärtustab oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana,mõistab
kultuuri järjepidevust, väärtustab oma ja teiste kultuuride pärandit.

2.4. 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 Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja teabetekstide põhjal
hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust;
3) iseloomustab 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia – poliitiline kaart.
Eesti/vene keel – Kriitiline ja teadlik lugemine ja kirjutamine. Fakti ja arvamuse eristamine. Keele areng
ja kirjakeele kujunemine.

Kirjandus – Piibel.
Usundiõpetus – luterlus.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: teabekeskkond – oskus leida informatsiooni ja allikmaterjali kriitiliselt hinnata.
Läbiv teema: kultuuriline identiteet – omakultuuri väärtustamine, teadlik suhtumine teistesse
kultuuridesse.
Läbiv teema: väärtused ja kõlblus - mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase
teabe kogumine ja üldistuste tegemine.

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 allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning õigusliku seisundi
muutumist;
4) analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi;
5) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, vennastekogud;
7) teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm Hupel, ning
iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu
Venemaa euroopastumine 18. sajandil. Katariina II valgustatud absolutism.
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Vene keel – Venemaa kultuuri ja valitsemise tundmine.
Eesti/vene keel - Kriitiline ja teadlik lugemine. Tänapäevase kirjakeele kujunemine.
Kirjandus - Näiteid Voltaire’i , Rousseau’ teostest.

Geograafia - Sündimus, suremus ja iive maailma erinevates
põllumajandussaaduste tootmise, töötlemise ja kaubanduse geograafia.

regioonides.

Peamiste

Matemaatika – Kirjeldav statistika.
Kunst – Erinevate kunstivoolude võrdlemine eesti kunstiga.
Muusika – Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud.
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: teabekeskkond – oskus allikmaterjali kriitiliselt hinnata.
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - kujundatakse kriitilist mõtlemist ja probleemide
lahendamisoskust.
Läbiv teema: väärtused ja kõlblus - mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase teabe
kogumine ja üldistuste tegemine.
Läbiv teema: kultuuriline identiteet - omakultuuri väärtustamine.

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;
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Ühiskonnaõpetus – Agraar- ja industriaalühiskonna võrdlus. Omavalitsused.
Kirjandus - Dostojevski või Tolstoi romaan. Tšehhovi novell, näidend. Ajalooline romaan. K.J. Peterson.
Rahvusliku ärkamisaja kirjandus Eestis. E.Vilde, J. Liiv looming Noor-Eesti ja Tarapita.
Geograafia - Agraarühiskonnast infoühiskonnani. Iseseisev ja sõltuv industrialiseerumine. Usundid.
Rahvastiku paiknemine. Linnastumine.
Usundiõpetus – Usundid. Õigeusk.
Kunst - Erinevate kunstivoolude võrdlemine eesti kunstiga.
Muusika - Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine.
Esimesed eesti professionaalsed heliloojad ja muusikud.
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: kultuuriline identiteet - omakultuuri väärtustamine.
Läbiv teema: teabekeskkond – oskus allikmaterjali kriitiliselt hinnata.
Läbiv teema: väärtused ja kõlblus - mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase teabe
kogumine ja üldistuste tegemine.
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - kujundatakse kriitilist mõtlemist ja probleemide
lahendamisoskust.

2.5. Ajaloo IV kursus „Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi
esimesel poolel“
1. Maailm Esimese maailmasõja eel
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Keel ja kirjandus: eri liiki tekstide lugemine, analüüsimine.
Ühiskonnaõpetus: poliitiliste liikumiste teema, majanduse toimine; märkab ühiskonnas toimunud
arengusuundumusi.
Loodusteadused: poliitiline kaart;
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid.
Läbiv teema: teabekeskkond - tajub ja analüüsib teabekeskkonda.
Läbiv teema: väärtused ja kõlblus - tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.
Pädevused: analüüsib oma teadmiste ja oskuste kujunemist, loob nende vahel seoseid; suudab teha
koostööd ning kujundab ja kaitseb oma seisukohta.

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.
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Loodusteadused: poliitiline kaart.
Eesti/vene keel: temaatiline lisakirjandus, pildid.
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: tehnoloogia ja inovatsioon - analüüsib tehnoloogia arengu ja saavutuste mõju inimkonna
ajaloole ning väärtustele ja hoiakutele.
Läbiv teema: väärtused ja kõlblus - analüüsib sõdade tagajärgi ja mõju inimkonnale.
Läbiv teema: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - analüüsib algatuse ja ettevõtlikkuse rolli ühiskonna
arengus üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid.

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) teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania kodusõda;
3) iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab majanduskriisi
põhjusi ja mõju;
4) analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
5) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab autoritarismi kujunemise
põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, kommunism,
NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism,
vabadussõjalased;
7) 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 levik.
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia – Euroopa ja maailma poliitiline kaart.
Eesti/vene keel – temaatiline ilukirjandus, biograafiline kirjandus.
Kirjandus, muusika, kunst – olustik.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Pädevused: suutlikkus mõista sõjajärgse inimese eluviisi ja väärtushinnanguid, suuta mõista seoseid
tänapäeva ja varem-toimunu vahel; oskus võrrelda erinevate ajastute väärtushinnanguid, osata neid
aktsepteerida, mõista tehnoloogiliste komponentide osa ühiskonna arengus

4. Teine maailmasõda
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel;
2) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
3) iseloomustab sõjategevust kaardi järgi;
4) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu;
5) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole;
6) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi Žukov, Johannes
Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Anšluss, Müncheni konverents, MRP, baaside leping, okupatsioon,
suvesõda, Atlandi harta, ÜRO.
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, majanduslikule ja
ideoloogilisele arengule.
Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju
inimeste elukäikudele. Pagulaskond.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia – Euroopa poliitiline kaart.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Pädevused: suutlikkus mõista seoseid tänapäeva ja varemtoimunu vahel.

2.6. 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) analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal;
4) iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal;
5) teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad Adenauer ja
Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust;
6) seletab ja kasutab 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Eesti/vene keel: suuline väljendusoskus, teabetekstide analüüs, töö mõistetega.
Ühiskonnaõpetus: riigikorraldus, riigivormid, ühiskonna majandamine.
Geograafia: majandusgeograafia; Euroopa ja maailma poliitiline kaart.

Kirjandus ja kunst, muusika: – olustik.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Pädevused: suutlikkus mõista inimese eluviisi ja väärtus-hinnanguid, suuta mõista seoseid tänapäeva
ja varem-toimunu vahel.

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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia: ajalookaardi tundmine,
Eesti/vene keel: tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, informatsiooni
hankimine ja selle kriitiline hindamine, meedia mõju; eri teabeallikate eesmärgipärane ja kriitiline
kasutamine.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Läbiv teema: tehnoloogia ja innovatsioon.
Pädevused: suutlikkus näha probleeme; suutlikkus analüüsida põhjusi ja tagajärgi.

3. NSVL ja kommunistlik süsteem
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni;
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia: ajalookaardi tundmine,
Eesti/vene keel: tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, informatsiooni
hankimine ja selle kriitiline hindamine, meedia mõju; eri teabeallikate eesmärgipärane ja kriitiline
kasutamine.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Pädevused: osata mõista ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi; suutlikkus analüüsida põhjusi ja
tagajärgi; suutlikkus mõista seoseid tänapäeva ja varemtoimunu vahel.

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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Geograafia: ajalookaardi tundmine,
Eesti/vene keel: tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, informatsiooni
hankimine ja selle kriitiline hindamine, meedia mõju; eri teabeallikate eesmärgipärane ja kriitiline
kasutamine.
Lõiming läbivate teemade ja pädevustega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - ühiskonna jätkusuutlikkus.
Pädevused: osata mõista ühiskonnas kehtivaid norme ja väärtusi; suutlikkus analüüsida põhjusi ja
tagajärgi; suutlikkus mõista seoseid tänapäeva ja varemtoimunu vahel.

2.7. 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Kirjandus, kunstiained: iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur,
loominguline eneseväljendusoskus; Eesti, Euroopa ja erinevate maailma rahvaste kultuuri teemade
käsitlemine ja kultuuriloomingu väärtustamine.
Loodusained: inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus,
säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonna probleemide märkamine,
mõistmine, jätkusuutliku ja vastutustundliku, sh loodushoidliku eluviisi väärtustamine.
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: tehnoloogia ja innovatsioon.
Läbiv teema: Kultuuriline identiteet - kaasaja ühiskondade kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine
ja tunnustamine.

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.
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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Eesti/vene keel: tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, informatsiooni
hankimine ja selle kriitiline hindamine.
Geograafia: ajalookaardi tundmine.
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng - tehnoloogilise ja inimarengu erinevate tunnuste
vastastikuse seotuse mõistmine, inimtegevusega kaasnevatest riskidest.

Läbiv teema: teabekeskkond - eri teabeallikate eesmärgipärane ja kriitiline kasutamine.

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) teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;
4) 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.
Lõiming teiste õppeainetega:
Ühiskonnaõpetus: suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu põhiväärtusi
ning juhinduda nendest oma tegutsemises.
Matemaatika: arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid).
Lõiming läbivate teemadega:
Läbiv teema: kultuuriline identiteet - sallivuse, oma ja teiste kultuuride pärandi väärtustamine,
diskrimineerimise taunimine.

2.8. Õppetegevus
Õppetegevust 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 õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning loovateks ja kriitiliselt
mõtlevateks isiksusteks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud
käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajalooliskultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon,
väitlus, seminar, projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne koostamine, teemantluuletus,
ajaleht jne); skeemi, plaani, võrdleva tabeli, õpimapi koostamine; praktilised ja uurimistööd; töölehe ja
kontuurkaardi täitmine, arutluse ja temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine; infootsing
teabeallikatest ja infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ja esitlemine IKT
vahendeid kasutades; allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ja allika
usaldusväärsuse hindamine, töö kaardiga; tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise
ekspositsiooni koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ja korraldamine).

3. Ühiskonnaõpetus
3.1. Üldalused
3.1.1. 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.

3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus on kujundatud vastavuses tänapäeva sotsiaalteaduste arengu ja
ühiskondlike vajadustega. Õpilased omandavad sotsiaalse kirjaoskuse, s.o teadmised, oskused,
väärtused ja hoiakud, mis on vajalikud vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamilises ja
mitmekultuurilises keskkonnas. Õppeaine eesmärk on luua eeldused aktiivse ja kompetentse kodaniku
kujunemiseks, kes suudab kohaneda muutustega, oskab ennast arenguga suhestada, oma
kodanikupositsiooni kujundada, on avatud uutele ideedele ja elukestvale õppimisele.
Õppeaine omandamisega valmistuvad õpilased toimima teadlike kodanikena demokraatlikus
ühiskonnas. Gümnaasiumi ühiskonnaõpetus käsitleb nüüdisaegse ühiskonna sotsiaalseid suhteid ning
protsesse ja tutvustab ühiskonnaelu põhivaldkondade (majandus, poliitika, õigus) korraldust ja
toimimist. Kõiki valdkondi analüüsitakse nii ühiskonnast kui tervikust lähtudes kui ka indiviidi
positsioonist ja rollidest tulenevalt. Põhikoolis omandatut Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest
laiendatakse Euroopa ja maailma probleemide käsitlemisega. Lisaks Eesti ja Euroopa ainesele leiavad
käsitlemist ka olulised globaalsed ühiskonnaprobleemid.
Õpilane puutub ühiskonnas kokku erinevate eluvaldkondade ja situatsioonidega. Et toetada õpilase
sotsialiseerumist ja ühiskondliku kompetentsuse kujunemist, hõlmab ainekava mitmekesist
teemaderingi inimõigustest autoriõiguste ja tarbijakaitseni. Kiiresti muutuvas ühiskonnas jääb õpetaja
ülesandeks pöörata tähelepanu aktuaalsetele teemadele ja probleemidele ning arutleda õpilastega
nende üle. Seejuures toetatakse õpilaste iseseisva kriitilise analüüsioskuse ja otsustusvõime kujunemist.
See aitab õpilastel seada isiklikke eluplaane ning mõista erinevate vaadete, demograafiliste ja sotsiaalmajanduslike karakteristikutega inimesi.
Ühiskonnaõpetuse kaks kursust koosnevad neljast teemavaldkonnast: ühiskond ja selle areng; riik ja
poliitika demokraatlikus ühiskonnas; majanduse toimimine; üleilmastumine ja jätkusuutlik areng.
Ühiskonda ja selle arengut käsitlevas teemavaldkonnas:
1) vaadeldakse ühiskonna kui sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (rühmi, kihte,
kogukondi), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, allumist ja vastupanu,
lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust, mobiilsust, kihistumist);
2) analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid norme ja väärtusi ning erinevates valdkondades välja
kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks perekonda, riiki, turgu, õigust, meediat);
3) uuritakse avaliku ja erasektori olemust ning funktsioone; tutvutakse kodanikuühiskonna struktuuri
ja ülesannetega, analüüsitakse sektoritevahelise koostöö võimalusi ja kogemusi;
4) õpitakse tundma ühiskonna erinevaid vorme ja arengujärke; tutvutakse nüüdisühiskonna
kujunemisloo
ja
peamiste
tunnusjoontega,
pöörates
erilist
tähelepanu
ühiskonna
moderniseerumisprotsessile ning info- ja teadmusühiskonna arengule.
Riiki ja demokraatlikku riigivalitsemist käsitlevas teemavaldkonnas:
1) süvenetakse demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisse, selle erinevustesse mittedemokraatlikest
režiimidest; selgitatakse totalitaarsete ühiskondade inimsusevastast olemust;
2) avatakse õigusriigi olemust ja võimude lahususe olulisust; käsitletakse inimõiguste kaitset, kodanike
poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi ja sellega seotud institutsioone; selgitatakse
põhjusi, mis võivad viia kodanike riigist võõrdumisele; vaadeldakse erinevate demokraatia vormide
plusse ja miinuseid, sidudes seda Eesti poliitika probleemidega;

3) õpitakse tundma poliitiliste ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates poliitikavaldkondades
(hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm);
4) käsitletakse erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleeme Eestis; õpitakse tundma valimiste
protsessi ja omandatakse oskused oma valimisõiguse realiseerimiseks; käsitletakse kodanike kaasamist
avaliku võimu teostamisse ja võimalusi mõjutada avaliku võimu tegevust, sh tutvutakse erakondade,
kodanikuühenduste ja survegruppide tegevusega; omandatakse oskused kodanikualgatuste ja
aktsioonide õiguspäraseks korraldamiseks.
Majandust käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks karjäärivalikuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus. Õppetöö käigus:
1) õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse rahvusliku
rikkuse ja ühiskonna heaolu allikaid ja tegureid, era- ja avalike huvide erinevust ning ühiskondlike
ressursside kasutamise põhimõtteid;
2) tutvutakse Eesti majanduse ja tööturu arengusuundadega, sealhulgas teadmusmajanduse ja
loomemajanduse arenguperspektiividega ning ettevõtlust ja töösuhteid reguleerivate olulisemate
õigusaktidega. Eesti majanduse arengut vaadeldakse maailmamajanduse, eriti Euroopa Liidu
kontekstis;
3) õpitakse tundma ettevõtluse aluseid tasemel, mis võimaldab õppijal igapäevaelus toime tulla ja
hinnata realistlikult oma võimalusi ettevõtjana.
Neljanda teemavaldkonna kaudu laiendavad õppijad oma teadmisi globaalsetest probleemidest ja
toimijatest. Eesmärgiks on õppida nägema, kuidas igaüks saab panustada maailma turvalisemaks ja
humaansemaks muutmisse. Aine sisu kaudu:
1) õpitakse mõistma maailma mitmekesisust, riikide huvisid, koostööd ja probleeme globaalse
infoühiskonna kujunemisel ning riskiühiskonna käsitlemisel;
2) vaadeldakse rahvusriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide osa tänapäeva maailmas, antakse
ülevaade riikidevahelise koostöö väljakutsetest (kliimamuutus ja teised ökokatastroofid,
rahvusvaheline terrorism, rahvusvaheline migratsioon, võitlus vaesusega, maailmamajanduse ja
maakera rahvastiku arenguprobleemid jms);
3) tutvutakse üleilmastumise ilmingute ja tagajärgedega.
Ühiskonnaõpetus kujundab õpilastes järgmisi väärtusi ja hoiakuid: seaduslikkus ja isiklik vastutus,
sotsiaalne õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, intellektuaalse omandi
väärtustamine, salliv suhtumine erinevustesse, lugupidamine erinevate kultuuride vastu, tauniv
suhtumine eelarvamustesse, sh rassismi ja ksenofoobiasse, säästev eluviis ning orienteeritus elukestvale
õppele.
Ühiskonnaõpetuses lõimuvad teiste sotsiaalainete teadmised, oskused ja väärtushinnangud ning
eelmistes kooliastmetes õpitu, ühtlasi süvenevad varem omandatud teadmised ühiskonnast teooria ja
praktilise tegevuse kaudu. Õpitavat käsitletakse selliselt, et ühelt poolt omandaksid õpilased tervikpildi
vastastikku seotud sootsiumist, kuid teiselt poolt oskaksid alati hinnata oma positsiooni ja valikuid
sotsiaalsest kontekstist tulenevalt.
Ühiskonnaõpetus on tihedalt seotud ajaloo, geograafia, bioloogia ja inimeseõpetusega. Nii käsitletakse
geograafias põhjalikumalt rahvastiku-, linnastumis- ja maailmamajandusprobleeme ning nende seoseid
üleilmastumisega. Samal ajal süvendab ühiskonnaõpetus õpilaste teadmisi riigist, mis on saadud

ajalooõpetuse kaudu. Õiguse, riigikaitse, filosoofia ja usundiõpetuse valikkursused avardavad veelgi
õpilaste teadmisi oma ja teistest kultuuridest ning ühiskonnast, toovad enam sisse mitmekultuurilisuse
ja globaliseerumise dimensiooni, et luua seoseid ning märgata sarnast ja erinevat.
Õppetöös rakendatakse aktiivõppemeetodeid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, uurimisprojektid ning
kaasalöömine kodanikualgatuslikes ettevõtmistes. Ühiskonnaõpetuse aine omandamisele aitavad
kaasa õppekäigud, ekskursioonid, kohtumised erinevate inimestega jms.
Õppekirjandusele lisaks kasutatakse erinevaid materjale ja teabetekste, dokumente, elektroonilisi
andmebaase, õppefilme jms.

3.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust 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;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud
käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused,
ettevõtted, mittetulundusühingud, arhiivid, näitused, muuseumid.
Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet:
rollimäng, arutelu, diskussioon, väitlus, ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, projektõpe;
referaadi, uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine (viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine
jm); temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing teabeallikatest (sh riigiportaalist www.eesti.ee) ja
andmete töötlemine ning esitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, allikate, sh juriidiliste tekstide
ja kaardi analüüs; töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste filmide jms kriitiline analüüs;
juhtumianalüüs, dokumendiplankide täitmine jm; õppekäigud, külalisesinejate kutsumine jne.

3.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse
ainekavas toodud õpitulemuste saavutatust: nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka
üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning
praktiliste tegevuste alusel. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse
hinnanguid ka väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute hindamist

võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö. Õpitulemuste saavutatuse kontrollimise
vormid on mitmekesised. Hinnatakse arutlusoskust, teksti mõistmist, tööd erinevate allikatega (pildid,
skeemid, tabelid, tekstid jms). Praktiliste tööde puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi
käiku. Õpilase hoiakuid ja väärtusi mõõdetakse vaatluse, õpilase antud hinnangute ja otsustuste ning
juhtumianalüüsi alusel. Hinnatakse õpilaste probleemide nägemise ja analüüsi oskust. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja millal
hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.

3.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdav osa õpet korraldatakse klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on
internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. Õppe sidumiseks igapäevaeluga
võimaldatakse õpet väljaspool klassi. Õppetöö tulemuslikkuse huvides, võimaluse korral, peetakse
kaks järjestikust tundi.
2. Õppeprotsessis võimaldatakse kasutada tunnis Eesti, Euroopa ja maailma poliitilist kaarti, „Eesti
Vabariigi põhiseadust“ (üks eksemplar õpilase kohta), „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ kommenteeritud
väljaannet (üks kooli kohta), ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni (vähemalt üks kahe õpilase kohta),
Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (üks kooli kohta), ÜRO lapse õiguste
konventsiooni (üks kooli kohta), Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ning parandatud ja täiendatud
Euroopa sotsiaalhartat (üks kooli kohta).
3. Õppeprotsessis võimaldatakse ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale (auviseid, erialaseid
teatmeteoseid, ajalehti ja ajakirju, statistilisi ja metoodilisi materjale jne).

3.1.6. 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);

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.

3.2. 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 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) 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.
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.
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.
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.
Poliitilised ideoloogiad
Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia. Vasakja 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.

3.3. Ühiskonnaõpetuse II kursus „Ühiskonna majandamine. Maailma
areng ja maailmapoliitika“
3. 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 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.
Fiskaalpoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud.
Tööturg ja hõive
Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, tööjõupuudus.
Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed tööturumeetmed. Tööränne.
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.
4. 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
koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, NATO, ÜRO.

julgeolek

ja

Üleilmastumine.
Globaalprobleemid, lahenduste otsingud.
Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise juhtumid.
Lapssõdurid.
Illegaalne immigratsioon ja põgenikud. Illegaalne kaubandus.

4. INIMESEÕPETUS
Inimeseõpetuse kohustuslik kursus „Perekonnaõpetus“
4.1. Üldalused
4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi perekonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks;
2) omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks;
3) omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka enda loodava
perekonna liikmena.

4.1.2. Õppeaine kirjeldus
Perekonnaõpetuse kursuses keskendutakse perekonnaelu psühholoogiale, sotsioloogiale, eetikale,
perekonnaõigusele, majandamisele ja perekonna rollile ühiskonnas, et toetada vajalike teadmiste,
oskuste ja hoiakute omandamist tulevase perekonnaelu alusena. Kursus aitab ka tunnetada, mõtestada
ja analüüsida olemasolevate kogemuste alusel oma rolli kasvuperekonnas ning arendada
vastutustunnet loodavaks perekonnaeluks nii üksikisikuna kui ka ühiskonnas.

Perekonnaõpetuse kursus toetab eelkõige õpilaste enesemääratlus-, sotsiaalse ja väärtuspädevuse
kujunemist. Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusainete, kirjanduse ja teiste
sotsiaalvaldkonna ainetega.
Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse
arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist,
kusjuures põhirõhk on hoiakute kujundamisel.
Õpilane õpib tundma ühiskonnas toimivaid demograafilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja ajaloolisi
protsesse ning nähtusi, mis mõjutavad pereelu struktuure ja protsesse. Samuti integreerib õppeaine
sotsiaalainete õppimisel saadud teadmisi ja oskusi ning eelmistel kooliastmetel õpitut,
süstematiseerides õpitut perekonnaelu kontekstis ühiskonnas. Sestap rõhutatakse inimeseõpetuse
praktilist ja rakenduslikku kallakut. Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt õpilase jaoks
mõistetavad ja tähenduslikud ning toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on
võimalikult elulähedane.
Õppe-metoodiliselt on tähtsad kolm valdkonda:
1) mitmekesised õppemeetodid, sh aktiivõppemeetodid (nt arutelud, rollimängud, rühmatööd,
paaristööd, projektitööd, uurimistööd, juhtumianalüüsid, ajurünnakud jne) ning praktilised ülesanded
(nt vaatlused, intervjuud jne);
2) individuaalse ja kollektiivse õppe võimaldamine;
3) õppe sidumine koolivälise eluga (nt projektitööd, uurimistööd, kohtumised erinevate inimestega jne),
tagades aine seotuse igapäevaeluga.
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on metoodiliselt mitmekesised, luues võimalused nii
individuaalseks kui ka kollektiivseks õppeks ning sidudes selle igapäevaeluga.
Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine vaimse õpikeskkonna osana toimub üksteist mõistvas
õhkkonnas ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu- ja
toimetulekuvõimaluste üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige õpilaste isikupära ja isiklike
seisukohtade austamisele ning võimalustele vabalt arvamust avaldada, võimalustele initsiatiiviks,
osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega.
Perekonnaõpetuses õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ja teatud teemasid sügavuti. Teemasid
võib käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste-, teadmiste- ja
väärtustepõhised õpitulemused.

4.1.3. Õppetegevus
Õppetegevust 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 kursuse ulatuses
ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud
käsitlust, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: näiteks arvutiklass, asutused, muuseumid, näitused;
7) kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid,
juhtumianalüüsid, paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, õpimapi ja uurimistöö
koostamine, praktilised ja uurimistööd (nt töölehtede täitmine, loovtööde kirjutamine, infootsingud
teabeallikatest) jne;

8) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimuvaid
muutusi;
9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute kujundamisel;
10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga, et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.

4.1.4. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise põhiline
ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivse minapildi ja adekvaatse enesehinnangu,
kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi enesehindamiseks.
Inimeseõpetuses hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute
ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised,
sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka praktilisi ülesandeid.
Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:
1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning omavahelisi seoseid;
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega
ja igapäevaeluga;
3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt
õpitulemustest;
4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete sisust.
Praktiliste ülesannete puhul õpilane:
1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;
2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis,
3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

4.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Valdav osa õppest korraldatakse klassis, kus on võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning
toetavad demonstratsioonivahendid.
2. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldatakse õpet väljaspool klassi.

4.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus;
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli inimese elus
ning oma vastutust suhetes;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab valmidust
korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja tervist;
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, teadvustades
ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele;
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises;
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, väärtustades usaldust ning
positiivsed tundeid;
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava perekonna liikmena;
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise võimalusega
tulevikus;
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise nimel ning on
valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgustiku liige.

4.2. Õpitulemused ja õppesisu
1. Perekond
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab perekonna ja peresuhete muutumist aegade vältel;
2) selgitab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid ning puudusi;
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning selgitab, kuidas oleneb
nende täitmine igast pereliikmest;
4) selgitab perekeskse ja individualistliku perekäsitluse olemust.
Õppesisu
Perekond. Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna eri vormid. Perekonna
funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus.
Lõiming läbivate teemadega: väärtused ja kõlblus (erinevad väärtusüsteemid perekonna
käsitlemisel läbi aja), kultuuriline identiteet (perekonna käsitlus erinevates kultuurides)
2. Püsisuhe
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist mõjutavaid tegureid ning tähtsustab positiivseid tundeid ja
negatiivsete tunnetega toimetulekut turvalise püsisuhte alusena;
2) mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning kirjeldab toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral;
3) kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse;
4) selgitab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva
seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes;
5) kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse.
Õppesisu
Lühi- ja pikaajaline suhe. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid.
Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus. Toimetulek suhete lõppemisega. Armastuse olemus
ja liigid. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine. Ühiskonna ja kultuuri mõju suhtumisele
seksuaalsusesse.
Lõiming läbivate teemadega: kultuuriline identiteet (erineva kultuuritaustaga arvestamine), tervis
ja ohutus (tervislik ellusuhtumine), väärtused ja kõlblus (partnerlussuhted, vastutus
seksuaalkäitumises), keskkond ja jätkusuutlik areng (sotsiaalne ja vaimne keskkond ja püsisuhte
jätkusuutlikkus)
3. Abielu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi;
2) selgitab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele;
3) mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina;
4) kirjeldab abielu perioode ning abieluga kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegureid;
5) selgitab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
Õppesisu
Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu. Abielu, tavad ja kombed. Abielu toetav lähedane sotsiaalne
võrgustik. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid. Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul.
Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused.
Lõiming läbivate teemadega: väärtused ja kõlblus (vastutus ja partnerlussuhted), kultuuriline
identiteet (kultuurilised erinevused)
4. Lapsevanemaks olemine
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes selle komponentidest;

2) analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist tulenevat vastutust lapse kasvatamisel;
3) analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes lapse arengu toetamisest kodukasvatuses;
4) selgitab tegureid, mis mõjutavad inimese reproduktiivtervist;
5) kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad planeerida rasedust soovitud ajal;
6) selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid valikuid ning neid mõjutavaid tegureid.
Õppesisu
Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, sotsiaalne.
Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajana. Vanemate kasvatusstiilid. Pereplaneerimine ja seda
mõjutavad tegurid. Planeerimata rasedus.
Lõiming läbivate teemadega: elukestev õpe ja karjääri planeerimine (eelduste loomine lapse
arenguks), väärtused ja kõlblus (kasvatuspõhimõtted), tervis ja ohutus (tervislik eluviis).
5. Laps
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab laste arengulisi vajadusi varajases lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel;
2) selgitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju selle kujunemisele;
3) analüüsib kodukasvatuse olemust ja tähtusust lapse arengus.
Õppesisu
Lapse areng ja vanema osa selles. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle kujunemisele.
Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus.
Lõiming läbivate teemadega: väärtused ja kõlblus (eeskujuks olemine), elukestev õpe ja karjääri
planeerimine (lapse arenguks tingimuste loomine).
6. Kodu ja argielu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule;
2) selgitab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks ning
vastastikuseks toetuseks ja abiks;
3) kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende mõju
peresuhetele;
4) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres;
5) kirjeldab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist
ja tervislikku eluviisi, ning selgitab võimalusi neid säilitada ja parandada;
6) teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest mõjutab peresuhteid, ning selgitab
kaassõltuvuse olemust;
7) teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;
8) teadvustab leina olemust ning leinast ülesaamise võimalusi;
Õppesisu
Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende
arvestamine. Sallivus suhetes. Rollide jaotumine peres. Abistavad suhted peres.
Suhtlemine peres. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused.
Perekond, inimese tervis ja tervislik eluviis. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, perekonna
ja kogukonna tasandil.
Lahkuminek ja lahutus. Lein ja toimetulek sellega. Perekondlike suhete säilitamine.
Lõiming läbivate teemadega: elukstev õpe ja karjääri planeerimine (kooselu kui pidev õppimine),
keskkond ja jätkusuutlik areng (sotsiaalne ja vaimne keskkond), kultuuriline identiteet
(suhtlemiskultuur), kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (koostegemine), tehnoloogia ja innovatsioon
(tehnoloogiliste lahenduste läbimõeldud kasutamine kodus), väärtused ja kõlblus (kirjutamata
reeglid e normid).
7. Perekonna majanduselu ja õigusaktid
Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja
materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi;
2) teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi.
Õppesisu
Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres. Abielu ja laste elu reguleerivad seadused.
Lõiming läbivate teemadega: kodanikualgatus ja ettevõtlikkus (planeerimine), teabekeskkond
(vajalikus infos orienteerumine), tehnoloogia ja innovatsioon (aja ja materiaalsete kulutuste
kokkuhoid, mis tuleneb läbimõeldud investeeringutest tehnoloogilistesse lahendustesse),
väärtused ja kõlblus (avatus otsustamisel).
8. Perekond inimese elus
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel;
2) selgitab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule;
3) väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus.
Õppesisu
Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. Side põlvkondade vahel. Õnn ja perekonnaelu.
Lõiming läbivate teemadega: väärtused ja kõlblus (eeskuju, üksteise toetamine), keskkond ja
jätkusuutlik areng (turvaline keskkond), kultuuriline identiteet (kultuurilise taustaga arvestamine).

5. AINEVALDKONNA „SOTSIAALAINED“ VALIKKURSUSED
5.1. Valikkursus „Üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“
5.1.1 Kursuse lühikirjeldus
Valikkursus koosneb üheksast teemast ning kursust õpetatakse ülevaatena kõigist teemadest.
Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad
ajaloo ainekava põhimõtetest.
5.1.2. Gümnaasiumi 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) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning
väärtushinnangutele;
4) analüüsib 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.
5.1.3. Õpitulemused ja õppesisu

1. Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust arengus;
2) teab antropogeneesi põhijärke ja analüüsib erinevaid käsitlusi inimese kujunemisest;
3) analüüsib 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) analüüsib 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) analüüsib 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.
Õppesisu
Arheoloogilised kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri, selle dešifreerimise tulemused. Kreeta ja
Mükeene ühiskond. Naiste positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene mõju 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) analüüsib 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;
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;
2) analüüsib 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.

5.2. Valikkursus „Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“
5.2.1. Kursuse lühikirjeldus
Valikkursus koosneb seitsmest teemast ning kursust õpetatakse ülevaatena kõigist teemadest.
Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad
ajaloo ainekava põhimõtetest.
5.2.2. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi tagamaid
ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga;
2) analüüsib 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) analüüsib Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajalooga;
5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja kultuuripärandi
säilitajana;
6) analüüsib 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.
5.2.3. 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;
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) analüüsib 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) analüüsib Prantsusmaa ajaloo seoseid Euroopa ajaloo protsessidega;
5) väärtustab Prantsusmaa kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte;
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) analüüsib Suurbritannia ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
6) väärtustab Suurbritannia kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab
nende kohta infot;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteidMagna 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) analüüsib 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;
3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid viikingid, normannid, varjaagid, ruunikiri, saaga, Valhalla;
4) analüüsib Skandinaavia maade ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
5) väärtustab Skandinaavia maade kultuuripärandit, teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte;
6) teab, kes olid Leif Eriksson, Knut Suur, Gustav I Vasa, Gustav II Adolf, Karl XI ja Karl XII, ning
iseloomustab nende tegevust.
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) analüüsib Bütsantsi ja Venemaa ajaloo seoseid Euroopa ajalooga;
6) väärtustab 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) analüüsib 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 Washington, Jefferson ja Lincoln, ning iseloomustab nende tegevust.
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.

5.4. Valikkursus „Psühholoogia“
5.4.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi valikkursuse eesmärgid on toetada tervikliku, iseseisva ja teisi arvestava inimese
kujunemist, taotledes, et õpilane omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende
uurimise kohta ning mõistab nende rakendamise võimalusi igapäevaelus, väärtustades neid.
5.4.2. Kursuse lühikirjeldus
Kursus „Psühholoogia“ loob terviku, mõtestades seni omandatut kõrgemal tasemel, kusjuures rõhk on
olulistel uurimustel ja katsetel, millega psühholoogilised teadmised on saadud. Samuti omandatakse
valmidus mõista ning analüüsida enda ja teiste käitumist, toetudes põhilistele psühholoogilistele
seaduspärasustele.
Kursuse teemade valikul on toetutud uurimustele ja katsetele, mis annavad valmiduse mõista
psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi eelkõige enda ja teiste käitumise seletamiseks. Samuti
kujuneb arusaam psühholoogiast teadusena, mis aitab mõista inimese olemust tervikuna ning seda,
kuidas ta koos teistega tegutseb.
Õppetegevuse valikul lähtutakse inimeseõpetuse üldisest eesmärgist, et toetada õpilase isiksuse
arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist.
Õppetegevused on aine eesmärkidest lähtuvalt õpilase jaoks mõistetavad ja tähenduslikud ning
toetavad arusaama õpitava vajalikkusest. Kogu ainekäsitlus on võimalikult elulähedane.
Psühholoogias õpitakse teatud teemasid ülevaate korras ning teatud teemasid sügavuti. Teemasid võib
käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et saavutada oskuste-, teadmiste-ja
väärtustepõhised õpitulemused.
Teistest õppeainetest on kursus tihedalt seotud loodusvaldkonna ja teiste sotsiaalvaldkonna ainetega.
5.4.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, motivatsiooni, isiksuse,
vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste
käitumises;
2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid;
3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja kontseptsioone;
4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel;
5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab individuaalseid ja kultuurilisi
erinevusi;
6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus;
7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus.
5.4.4. Õpitulemused ja õppesisu
1. Psühholoogiateadus
Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab teadusliku psühholoogia ja rahvapsühholoogia erinevusi;
2) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega;
3) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid ning toob näiteid teaduslike uurimuste kohta;
4) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust.
Õppesisu
Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia
uurimismeetodid. Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega.
2. Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust;
2) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust;
3) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid igapäevaelust.
Õppesisu
Inimese närvisüsteem: perifeerne ja kesknärvisüsteemi. Närviraku ehitus ja talitlus. Meeleelundid ja
aistingud.
3. Taju ja tähelepanu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab taju ülesandeid ja tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest;
2) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, ruumiline ja ajaline
vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist;
3) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta;
4) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma õpitegevusele.
Õppesisu
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju. Tahtlik ja
tahtmatu tähelepanu.
4. Mälu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta;
2) kirjeldab ja toob näiteid episoodilise, semantilise ja protseduurilise mälu kohta;
3) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse mõju informatsiooni salvestamisele mälus;
4) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid õpitegevustes.
Õppesisu
Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. Mäluprotsessid:
salvestamine, meenutamine, unustamine.
5. Õppimine
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi;
2) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, teadmiste
konstrueerimine;
3) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab analüüsida oma
õpitegevusi.
Õppesisu
Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine,
teadmiste konstrueerimine.
6. Mõtlemine

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente ning selgitab keele ja mõtlemise seoseid;
2) teab probleemide lahendamise etappe ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues näiteid protsessi
kirjelduse ja takistuste kohta;
3) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale mõtlemisele ning
toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta;
4) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etappe ja takistusi õppeülesande käigus,
ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt.
Õppesisu
Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. Keel ja mõtlemine.
Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine.
7. Emotsioonid ja motivatsioon
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) teab, mis on emotsioon ja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas emotsioonid
väljenduvad füsioloogiliselt, tunnetuslikult ja käitumises;
2) väärtustab emotsioonide väljendusviise, mis ei kahjusta ennast ega teisi;
3) selgitab vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid;
4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning planeerida nende
saavutamiseks vajalikke tegevusi;
5) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni avaldumisvormide kohta;
6) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates tegevusvaldkondades.
Õppesisu
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine. Vajadused,
eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. Saavutusvajadus.
8. Individuaalsed erinevused
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid;
2) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises;
3) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias;
4) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste kohta inimestel;
5) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust;
6) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi.
Õppesisu
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja
erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus.
9. Sotsiaalsed protsessid
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme;
2) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste sotsiaalset taju, ning
toob selle kohta näiteid;
3) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, konformsuse,
rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda igapäevaeluga;
4) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi kahjustavalt käituma.
Õppesisu
Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid.
Rühmaprotsessid - sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine.
10. Psühholoogia rakendused

Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe psühholoogias;
2) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste käitumise seletamisel.
Õppesisu
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine igapäevaelus.
5.4.5. Õppetegevus
Õppetegevust 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 kursuse ulatuses
ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et
toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud
käsitlust, aitavad õpitut süvitsi mõista ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi
ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline keskkond, arvutiklass, labor, asutused,
muuseumid, näitused jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: arutelud, diskussioonid, juhtumianalüüsid,
paaristööd, projektõpe, rollimängud, rühmatööd, väitlused, õpimapi ja uurimistöö koostamine,
praktilised ja uurimistööd;
8) arvestatakse õpilaste ja kohalikku eripära ning ühiskonnas toimuvaid muutusi, millele loob aluse
õppesisu esitus kohustuslike ning süvendavate ja laiendavate teemade kaudu;
9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid;
10) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga ning ainekäsitlus on võimalikult õpilaskeskne.
5.4.6. Füüsiline õpikeskkond
1. Psühholoogias lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast ja teistest õpikeskkonda
reguleerivatest õigusaktidest.
2. Valdav osa õppest korraldatakse klassis, kus on võimalused rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning
toetavad demonstratsioonivahendid.
3. Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldatakse õpet väljaspool klassi.
5.4.7. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise põhiline
ülesanne on toetada õpilase arengut, kujundades positiivset minapilti ja adekvaatset enesehinnangut,
kusjuures oluline on õpilase enda roll hindamises, pakkudes võimalusi enesehindamiseks.
Psühholoogias hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi, kuid ei hinnata hoiakuid ega väärtusi. Hoiakute
ja väärtuste kohta antakse õpilasele tagasisidet. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö
sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste hindamise vormid on mitmekesised, sisaldades nii suulisi, kirjalikke kui ka praktilisi
ülesandeid.
Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:
1) selgitab ja kirjeldab mõistete sisu ning nende seoseid;
2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud teadmistega
ja igapäevaeluga;
3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt
õpitulemustest;

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist lähtuvalt õpiülesannete sisust.
Praktiliste ülesannete puhul õpilane:
1) rakendab teoreetilisi teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis;
2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;
3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.

Ainevaldkond „Kunstiained“ gümnaasiumis
1. VALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Kunstipädevus
Kunstipädevus seostub kultuurilise teadlikkusega, hõlmates põhiteadmisi Eesti ja Euroopa
kultuurisaavutustest ning maailma kultuurilise mitmekesisuse mõistmist. Kunstipädevus tähendab
oskust väärtustada loomingulisi saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) peab kunsti ja muusikat elu loomulikuks osaks ning mõistab nende olulisust igapäevaelus;
2) võrdleb kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
3) tunnetab ennast kultuuritraditsioonide kandjana.

1.2. Ainevaldkonna õppeainete kohustuslikud kursused
Ainevaldkonda kuuluvad muusika ja kunst.
Muusika 3 kohustuslikku kursust:
Muusika I kursus „Muusika I“
Muusika II kursus „Muusika II“
Muusika III kursus „Muusika III“
Kunsti 2 kohustuslikku kursust:
Kunsti I kursus „Kunsti ajalugu ja muutuv olemus“
Kunsti II kursus „Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad“

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Kunstivaldkonna aineid ühendab kultuurilise mitmekesisuse tundmaõppimine ning väärtustamine,
rahvusliku ja kohaliku kultuuritraditsiooni edasikandmine ning kultuurilise ja rahvusliku identiteedi
kujundamine. Kunstiainetes eeldatakse ning võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes.
Õppekäigud muuseumidesse ning kontserdi- ja näitusekülastused toetavad kultuuripärandi ja
nüüdisaegse kultuuri väärtustamist.

1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Kunstides kujundatakse väärtuspädevust omakultuuri, Euroopa ja maailma kultuuripärandi
tundmaõppimisega ning selle seoseid nüüdiskultuuriga.
Õpipädevuses tähtsustub oskus kasutada ainespetsiifilist keelt info vastuvõtuks, tõlgendamiseks,
edastamiseks ja talletamiseks. Toetatakse erinevate õpistrateegiate kasutamise oskust.
Enesemääratluspädevust kujundatakse loovülesannetes antava tagasiside ning õpilase eneseanalüüsi
kaudu. Kujundatakse valmisolekut end kunstivahendite kaudu väljendada ning luuakse eeldused
elukestvaks tegelemiseks kunstidega.
Ettevõtlikkuspädevust kujundatakse kunstialaste praktiliste tegevuste kaudu, milles tähtsustub ideede
genereerimine, olemasolevate ressursside hindamine, eesmärkide püstitamine ning tegevuse
kavandamine ja lõpule viimine.
Sotsiaalset pädevust kujundatakse kunstiainetes oma tunnete ja seisukohtade väljendamise teel. Oluline
on arvestada kaaslaste ideid, valmisolek neid ühises tegevuses edasi arendada ja ellu viia. See on ka
oskus olla salliv erinevate arvamuste ning loominguliste lahenduste suhtes.
Suhtluspädevus väljendub suutlikkuses erinevatest infoallikatest pärinevaid tekste mõista ja
tõlgendada ning ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult.
Matemaatikapädevuse arengut toetavad lahendusstrateegiate leidmine ja rakendamine ning
lahendusideede analüüsimine.

1.5. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Kunstid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning kõigi ainevaldkondadega.
Kunstides on olulisel kohal õpilaste aktiivne loovtegevus. Praktiliste tööde ainestik on seotud nii
kunstide kui ka õpilase igapäevaelu probleemidega - kasutada saab kõigis aineis õpitavat.
Nii kunst kui ka muusika lõimuvad teiste õppeainetega, eriti sotsiaalainete, keelte ja kirjandusega.
Kunstis, muusikas, kirjanduses ja ajaloos õpitakse tundma eri ajastute eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi
ning nende seotust sotsiaalsete, majanduslike, ideoloogiliste jm mõjutajatega. Kunstiainetes on võimalik
teha koostööd teiste ainete ja ainevaldkondade piire ületavate õppeprojektide kaudu.

1.6. Läbivad teemad
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam.
Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, kultuuri rolli teadvustamine igapäevaelus on
seotud läbiva teemaga „Kultuuriline identiteet“. Olulisel kohal on uute ideede, isiklike kogemuste ja
emotsioonide loominguline väljendamine ning väärtustamine.
Teema „Väärtused ja kõlblus“ on seotud erinevate väärtussüsteemide ja nende seoste tundmaõppimisega ajaloolis-kultuurilises kontekstis ning isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste
kujundamisega.
Teemaga „Teabekeskkond“ on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline analüüs. Tähtsustub
teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi kaitse järgimine.
Teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud kunstidele omaste praktiliste loov-tegevustega, kus
kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi tehnoloogiaid;
õppeülesandeid täites rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning võtteid.
Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ on kunstides seotud oma võimetest ja huvidest
lähtuvalt sobiva kunsti-/muusikaharrastuse leidmisega. Olulisel kohal on õppekäigud, kus tutvutakse
kunstide erinevate väljunditega igapäevaelus ning kunstidega seotud elukutsetega.
Teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ võimaldab kunstiainete kaudu parandada õpilase
enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi.
Teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ on seotud seisukohtade ja hoiakute väljendamisega
kunstialaste tegevuste kaudu. Tähelepanu pööratakse erinevate keskkondade toimimisele,
inimtegevuse mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel.
Kunstiained on seotud läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“, kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid
ja instrumente, mille puhul tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe.

2. MUUSIKA
2.1. Üldalused
2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist;
2) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi;
3) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust;
4) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses;
5) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda;

2.1.2. Õppeaine kirjeldus
Õppeaine koostisosad on:
1) musitseerimine ja omalooming;
2) muusika kuulamine ja muusikalugu;
3) õppekäigud.
Muusika õpetamisega gümnaasiumiastmes taotletakse tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste
väärtushinnangute kujundamist ning tunde- ja mõttemaailma rikastamist. Olulisel kohal on
musitseerimine: õpilase isikliku suhte teadvustamine ja süvendamine muusikaga, omaloominguliste
katsetuste julgustamine. Eriliselt tähtsustatakse ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.
Erinevate ajastute muusika kuulamise kaudu kujundatakse teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat
muusikakuulajat ning kontserdikülastajat. Muusikat kuulates ja muusikaloos tutvustatakse eri ajastute
väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete ning arutletakse nende üle.
Õpilaste silmaringi avardavad ja muusikalist maitset kujundavad õppekäigud kontsertidele, teatritesse
ning muusikaga seotud paikadesse: muuseumidesse, stuudiotesse jms.

2.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) on omandanud valmisoleku muusikaliseks tegevuseks;
2) kasutades omandatud muusikateoreetilisi teadmisi oskab kuulata ja arvestada kaaslasi;
3) on omandanud ülevaate erinevate ajastute üldkultuurilisest taustast ning oskab luua seoseid nende
ajastute muusikakultuuriga;
4) teab kuulatud muusikanäidete põhjal erinevate ajastute põhilisi tunnusjooni, olulisemaid žanreid ja
vorme ja oskab neid omavahel võrrelda;
5) väljendab kuuldud muusika kohta oma arvamust ning võrdleb, analüüsib ja argumenteerib;
6) oskab leida muusikaalast infot erinevatest teabeallikatest; oskab koostada referaate, kirjutada
esseesid, kontserdiarvustusi, uurimistöid muusikast.

2.1.4. Õppetegevus
Õppetegevust 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 jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt;
3) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos teistega;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, arvestades sealjuures õpilaste individuaalsust;
5) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid õppematerjale ja -vahendeid;
6) viiakse läbi õppekäike kontsertidele, teatritesse, muuseumidesse, näitustele jne;
7) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat;
8) arvestatakse võimaluse korral õpilaste valikutega/ettepanekutega õppetöö kavandamisel ning
kaasatakse õpilasi erinevate ürituste korraldamisel.
Gümnaasiumi õppetegevused on:
1) ühe- ja mitmehäälne laulmine;
2) muusika kuulamine, vestlused/arutelu ja kirjalikud tööd muusikast;
3) teadmiste ja muusikalise kirjaoskuse rakendamine musitseerimisel ja muusika kuulamisel;
4) iseseisva muusikalise eneseväljenduse ja esinemisoskuse toetamine ning soodustamine;
5) õppekäigud.

2.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1. Õppeprotsessis võimaldatakse järgmiste vahendite kasutamise: süntesaator, internetiühenduse ja
helikaardiga arvuti.
2. Õpet korraldatakse ruumis, kus on võimalik kasutada rühmatööd.
3. Õppeprotsessis võimaldatakse fonoteegi (CD-d, DVD-d, VHS-d) kasutamise.

2.1.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase
teadmiste ja oskuste rakendamist muusikalistes tegevustes, arvestades ainekavas taotletavaid
õpitulemusi. Hindamine sisaldab: musitseerimist, muusika kuulamist ja muusikalugu, väljendusoskust
kirjalikes ja suulistes aruteludes ning aktiivsust õppetöös ja -käikudel. Kirjalikke ülesandeid hinnates
arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab
teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.

2.2. I kursus „Muusika I“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises ja omaloomingus;
2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat ning oma
arvamusi argumenteeritult põhjendada;
3) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi.
Õppesisu
Musitseerimine
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika teke ja olemus. Muusika väljendusvahendid. Muusika roll vanadel kultuurrahvastel ja
tänapäeva ühiskonnas.
Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Gregooriuse laul, missa,
mitmehäälsuse ja noodikirja kujunemine, rüütlikultuur.
Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise muusika areng,
ilmalik laul ja seltskonnamuusika, reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.
Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Õukonnamuusika, ooper,
oratoorium, passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.
Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel,
keelpillikvartett, sümfoonia, instrumentaalkontsert, reekviem, klassikaline sümfooniaorkester, ooperi
areng. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Monteverdi, Händel, J. S. Bach, Vivaldi, Haydn,
Mozart, Beethoven jt.

2.3. II kursus „Muusika II“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, omaloomingus;
2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute muusikaga
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;
3) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid;

4) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal;
5) väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritust.
Õppesisu
Musitseerimine
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, instrumentaalsed
väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika (ooper, ballett, operett).
Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul.
Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku
ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed heliloojad ja
muusikud, esimesed sümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Muusikanäited järgmiste heliloojate
loomingust: Schubert, Chopin, Liszt, Berlioz, Verdi, Wagner, Tšaikovski, Sibelius, Grieg, R. Strauss jt.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Kunileid, Saebelmann, Hermann, Härma, Türnpu,
Lüdig, Tobias, Saar, Kreek, Eller, Aav, Tubin jt.
Muusikanäited eesti pärimusmuusikast.

2.4. III kursus „Muusika III“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) süvendab oma muusikalisi võimeid;
2) on tutvunud muusikanäidete varal džässmuusika väljendusvahenditega ja eesti džässi peamiste
traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;
3) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab oma
arvamusi argumenteeritult põhjendada;
4) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile;
5) väljendab oma arvamust ja analüüsib külastatud muusikaüritust.
Õppesisu
Musitseerimine
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Omalooming: kaasmängude loomine lauludele.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika 20. ja 21. sajandil. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Massikultuur
ja kõrgkultuur. Impressionism, ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade 20. sajandi II poole
muusikastiilidest ja -suundadest.
Eesti muusika pärast Teist maailmasõda
Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda. 20. sajandi II poole muusikasuundade peegeldused eesti
koori- ja instrumentaalmuusikas. Uued suunad 21. sajandil.
Džässmuusika. Džässmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid. Sümfooniline džäss.
Džässmuusika traditsioonid Eestis ja mujal maailmas.
Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika kultuurilooline taust ja väljendusvahendid, areng ja
tänapäev, muusikaelu ja muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Debussy, Ravel, Stravinski, Schönberg, Orff, Britten,
Prokofjev, Šostakovitš, Messiaen, Cage, Boulez, Reich, Glass, Gershwin jt.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis, Mägi, Tamberg, Rääts,
Sumera, Kangro, Sisask, Pärt, Tüür, Tulve jt.
Õppekäigud

1. Muusikaürituse külastamine ning asjakohase arvamuse avaldamine või õppekäik muusikaga seotud
paika (kontserdid, muusikalavastused, stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne).

3. KUNST
3.1. Üldalused
3.1.1. Õppe-eesmärgid
Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi;
2) orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides;
3) tajub nüüdisaegse kunsti olemust ning aktsepteerib selle mitmekesisust;
4) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi võtteid;
5) väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

3.1.2. Õppeaine kirjeldus
Gümnaasiumi kunstiõpetuse lähteülesanne on toetada õpilase tervikliku maailmapildi kujunemist.
Kunsti arengut vaadeldakse laiemalt, luues seoseid kultuuri, ühiskonna ja ajalooga. Õppes on kandev
osa eri ajastute kujutamislaadide võrdlusel ning kirjeldusmudelite loomisel. Kunstilugu avatakse
suuremate teemarühmade kaudu, vanema kunsti näiteid kõrvutatakse 20. ja 21. sajandi kunstiga.
Teemapõhine käsitlus võimaldab rõhutada seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga laiemalt. Tähtis
on näidata ajastu kunsti seoseid üldise mõtteviisiga, esile tuua kultuuri ja elukorralduse muutumise
ühiskondlikke tegureid: religiooni ja valitsemiskorra mõju ning tehnika ja majanduse arengut. Teemade
kaudu käsitlus aitab orienteeruda kunstivoolude paljuses, arendab tähelepanu ja vaatlemisoskust ning
innustab leidma sidemeid mineviku ja tänapäeva vahel.
Kunsti käsitlemisel tuuakse võimalikult palju paralleele Eesti kunsti ja kultuuriga ning näiteid nende
kohta. Kunstialane loov tegevus võimaldab nautida kunsti loomist ning arendada väljendusoskust,
toetab emotsionaalset ja isiksuslikku arengut. Kunstiõppe ülesanne on toetada õpilase loova mõtlemise,
seoste loomise ja probleemilahenduse oskuste arenemist.
Eesmärk on luua õpilastele taustsüsteem ajastuid läbivate teemadega tegelemiseks ja nende
võrdlemiseks. Ajastuid läbivaid teemasid võib käsitleda nii täiesti teoreetilisel tasandil kui ka
loominguliste praktiliste töödena. Oluline on jätta õppetöös ruumi õpilaste iseseisvatele uurimis- ja
praktilistele loovtöödele ning vältida liigset loengukesksust ja teoreetilisust.

3.1.3. Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) seostab kunsti arengusuundi ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse jm mõjudega; on salliv
kultuurierinevuste suhtes;
2) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale nii ajaloos kui
ka tänapäeval;
3) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid ning visuaalset
vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust;
4) tõlgendab ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon,
video,) ning märkab nüüdiskunsti seoseid teiste valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika);
5) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;
6) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid ning
tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida;

7) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab keskkonna-ja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
8) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat.

3.1.4. Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
2) võimaldatakse õppida üksi ja rühmas, kasutades erinevaid õppemeetodeid;
3) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: loodus- ja linnakeskkond, virtuaal-keskkond, muuseumid;
4) rakendatakse praktilises loomingulises tegevuses nii traditsioonilisi kunstitehnikaid ja -vahendeid
kui ka nüüdisaegseid õppematerjale ning –vahendeid;
5) pööratakse suurt tähelepanu õpilaste analüüsi- ja eneseväljendusvõime arendamisele: uurimistööde
kirjutamine ning esitlemine, kunstiteoste võrdlemine ning analüüsimine;
6) illustreeritakse õppesisu näidetega nii maailma kui ka Eesti kunstist ning eesti rahvakultuurist.

3.1.5. Füüsiline õpikeskkond
1.Valdav osa õpet korraldatakse arvutiklassis. 2.Õppeprotsessis võimaldatakse kooli õppekavas
nimetatud praktiliste tööde tegemiseks töövahendid ja -materjalid.
3.1.6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise eesmärk
on anda õpilasele motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust ning toetada tema visuaalse
väljendusviisi leidmist ja arendamist. Hindamise objekt on nii tööprotsess kui ka lõpptulemus. Õpilane
peab alati teadma, mida hinnatakse ning mis on hindamise lähtekohad ja kriteeriumid. Ülesannete laadi
valides ja hindamisaspekte kindlaks määrates tuleb väärtustada oskust leida asjakohast infot, seda
tõlgendada ja järeldusi teha. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid
parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

3.2. I kursus „Kunsti ajalugu ja muutuv olemus“
Õppesisu
1. Kunsti roll eri ajastutel. Kunstikultuuri üldistav ajatelg
Kunstnik ja tema kaasaeg. Kunstiteos ja vaataja.
Kunstiteoste sõnum ja vorm eri ajastutel.
Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, märgiline, sotsiaalne).
Kunsti tekkimine. Vanimad kõrgkultuurid. Mesopotaamia. Egiptus.
Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma.
Keskaja kunst. Romaani stiil. Gooti stiil. Kunst ja religioon.
Renessanss. Vararenessanss. Kõrgrenessanss. Inimesekeskse maailmapildi kujunemine. Kunst ja
teadus. Trükikunsti leiutamine.
Barokk. Kunst kiriku ja valitsejate teenistuses. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu.
Romantism. Mäss korra vastu. Realism. Tõearmastus. Juugend. Tervikliku stiili taotlus.
2. Ajastute kunsti võrdlevad teemad
Värvikasutus ja kompositsioon teoste sõnumi teenistuses.
Inimene kunstis: staatus, suhted, tegevused.
Õukonnakunstist argielu kujutamiseni.
Pildilised sümbolid koopamaalist grafitini.
Kunstniku rollid: käsitööline, leiutaja, ajaloolane, geenius, boheem, staar jne.

Kunstiinstitutsioonid. Tuntuimad galeriid ja muuseumid.
Valitud teemad toetavad kunsti kui nähtuse mõistmist eri ajastutel erinevatest vaatepunktidest
lähtuvalt. Valitakse kuni kolm teemat.
3. Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud
Käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Isiklik vaatenurk.
Visuaalse materjali kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine.
Oma ideega sobivate väljendusvahendite valimine ja töö tegemine (joonistus, maal, kollaaž, ruumiline
objekt, digitaalne pilt, video, performance jne).
Töö esitlemine ja oma valikute põhjendamine.

3.3. II kursus „Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad“
Õppesisu
1. Kunsti muutumine
Kunst moderniseeruval ajastul. Usk ühiskonna ja kunsti progressi.
Tehnoloogia ja linnastumise võidukäik. Modernistlik arhitektuur ja tööstusdisain. Funktsionalism.
Fotograafia ja illustreeritud ajakirjanduse levik ning mõju kunsti muutumisele.
Modernistliku kunsti suunad: impressionism, postimpressionism, ekspressionism, futurism,
kubism, konstruktivism, funktsionalism, abstraktsionism, sürrealism.
Abstraktne kunst. Kunst totalitaarsetes riikides: sotsialistlik realism, natsionaalsotsialistlik kunst. Puhas
kunst väljaspool elu: abstraktne ekspressionism, minimalism jne.
Postmodernism ja nüüdiskunst. Vaatenurkade paljus. Popkunst. Hüperrealism. Igapäevaelu
tungimine kunsti. Happening, kehakunst, maakunst. Kunstiteose kui objekti kadumine. Kunstiliikide
piiride hajumine. Postmodernistlik kunst. Mäng minevikuga, tsitaat, paroodia.
Sotsiaalkriitiline kunst. Kunstnike ja vaatajate koostöö. Kollektiivsus ja anonüümsus kunstis.
Kunstimeediumide paljus. Maalikunst. Installatsioon. Fotokunst. Videokunst.
Keskkond. Disain. Visuaalne meedia.
Inimsõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomine: linnaplaneerimine, arhitektuur, maastikuarhitektuur,
tootedisain, graafiline disain jne.
Disainimine kui probleemilahendus. Erinevad vaatenurgad: funktsionaalsus ja esteetika, eetiline ja
kultuuriline sõnum.
Meediakeskkond. Meediatarbija kui mõjutaja ja mõjutatav. Erinevad suhtluskeskkonnad.
Väljendusvahendid visuaalses kommunikatsioonis.
Muinsus- ja keskkonnakaitse ning autoriõiguste probleemistik.
2. Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad
Abstraktsus ja kujutavus kunstis: vorm, kujund, värv, tähendus.
Kunsti suunad/stiilid ja paralleelid teistes kunstiliikides: muusika, film, kirjandus, teater jt. Kunstiajaloo
stiilide ja teoste tsitaadid nüüdisaja kunstis ja visuaalkultuuris.
Disaini muutumine: puhtast vormist ning funktsioonist emotsioonide ja fantaasiateni.
Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed.
Valitud teemad aitavad mõista nüüdiskunsti erinevaid ilminguid. Valitakse kuni kolm teemat.
3. Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud
Käsitletavate teemade endast, oma kogemustest ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine.
Visuaalse materjali kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine.
Oma ideega sobiva väljendusvahendi valimine ja töö tegemine (joonistus, maal, kollaaž, ruumiline
objekt, digitaalpilt, video, performance jne).
Pildi ja teksti koosmõjud (graafiline kujundus, logo, kirjakujundus). Probleemilahenduslikud
disainiülesanded (mudel, joonis, eksperiment materjalidega jne).
Töö esitlemine ja oma valikute põhjendamine.
Kunstiteose analüüs ja loov interpreteerimine.

Projektid ja õppekäigud on seotud erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodus- ja linnakeskkond,
muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne.

Valikaine „Uurimistöö ja praktilise töö alused“ gümnaasiumis

1. VALIKAINE „UURIMISTÖÖ JA PRAKTILISE TÖÖ ALUSED“ ÜLDISELOOMUSTUS
1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikaine „Uurimistöö ja praktilise töö alused“ eesmärgiks on õpilase loova eneseväljenduse, koostöö
ja iseseisvalt töötamise oskuse arendamine ning järgmiste oskuste omandamine:
• uuritava probleemi kohta taustinformatsiooni ja andmete kogumise ja analüüsimise oskus;
• teoreetiliste teadmiste praktilise rakendamise oskus;
• töö eesmärgi ja probleemile vastavate uurimisküsimuste sõnastamise oskus,
• tegevuse ajalise kavandamise ja kavandatu järgimise oskus;
• teadusteksti koostamise (eelkõige õpilasuurimuse puhul) oskus;
• oma tegevuse ja töö analüüsimise oskus;
• töö korrektse vormistamise oskus;
• kokkuvõtte ja resümee koostamise oskus;
• töö kaitsmise oskus.

1.2. Valikaine lühikirjeldus
Valikaine „Uurimistöö ja praktilisetöö alused“ koosneb neljast kursusest ja annab algteadmised
teadusliku uurimistöö ja praktilise töö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest
ning kaitsmisest. Valikaine „Uurimistöö ja praktilise töö alused“ õppetöö toimub auditoorselt ja
veebipõhises õpikeskkonnas antava iseseisva tööna teoreetiliste algteadmiste omandamiseks. Lisaks
kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga valitud
ainevaldkonnas uurimistöö või praktilise töö. Kursuse läbiviimisel lähtutakse õpilastele koostatud
uurimistööde juhendist. Juhendis on antud ülevaade uurimistöö olemusest ja struktuurist, on
fikseeritud uurimistöö vormistamise, viitamise ja hindamise täpsed nõuded ning juhendaja ja
retsensendi roll. Valikaine on tihedalt lõimunud keele, võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimistöö
teemaga otseselt seotud ainekursustega.

1.3. Õppetegevus
Valikainet õpetades korraldatakse gümnaasiumis õppeasutusesisese juhendi põhjal järgmisi
õppetegevusi:
1) auditoorsed loengud ja/või iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas teoreetiliste algteadmiste
omandamiseks;
2) individuaalne juhendamine;
3) uurimistöö ja praktilise töö teema valik ja piiritlemine;
4) uurimistöö ja praktilise töö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine,
uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik;
5) uurimistöö ja praktilise töö 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 inglise keeles) koostamine;

12) ettevalmistus uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;
13) avalik esinemine.

1.4. Füüsiline õpikeskkond
Kursuse auditoorsed tunnid ning avalik esinemine ehk kaitsmine toimuvad klassiruumis, kus on
internetiühendusega arvuti ja projektor. Veebipõhise e-õppe korraldamisel on tagatud juurdepääs
vastavale õpikeskkonnale. Õpilane võib kasutada eksperimendi või katsete korraldamisel ja ja praktilise
töö teostamisel koolis olevaid spetsiaalseid vahendeid, järgides nii ohutusnõudeid kui ka eetilisi norme.
Kool ei ole kohustatud tagama õpilasele eksperimentide ja katsete sooritamiseks ning praktilise töö
teostamiseks vajalikke vahendeid.

1.5. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise
põhimõtted fikseeritakse uurimistöö juhendis. Hinnatakse järgimisi valdkondi:
1) sisu, sh uurimistöö või praktilise töö vastavust teemale, seatud eesmärkide saavutamist, meetodite
valikut ja rakendatust;
2) vormi, sh kirjaliku uurimistöö ja praktilise töö sisu liigendatust, vormistamisnõuete täitmist, tööd
allikatega ning keelelist korrektsust ja eneseväljendusoskust;
3) protsessi, sh planeerimist, tähtaegadest kinnipidamist ja kontakti juhendajaga;
4) avalikku esinemist ehk kaitsmist.

1.6. Õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tunneb uurimis ja praktilisetööd koostamise metoodikat ja viib töö iseseisvalt läbi;
õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
orienteerub valitud ainevaldkonnaalases lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku informatsiooni ja
analüüsib seda kriitiliselt;
tunneb peamisi uurimis ja praktilisetööks vajalikke lähteandmete kogumismeetodeid (vaatlus,
eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
kasutab andmete töötlemiseks sobivaid meetodeid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
üldistamine jt);
vormistab oma töö vastavalt koolis kehtivale uurimistöö juhendile;
esitab ja kaitseb oma töö tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö ja praktilise töö kohta.

2. Valikaine I kursus “Uurimistöö ja praktilise töö üldalused“
Auditoorsed tunnid: 25 tundi
Individuaalõpe koostöös juhendajaga: 10 tundi
Õppesisu
• Sissejuhatus: teadusliku uurimistöö ja praktilise töö liigid.
• Uurimistöö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. Uurimistöö eesmärgid ja tunnused.
Mõistete defineerimine. Praktilise töö olemus.
• Uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik.

•

Uurimistöös kasutatavad meetodid: Meetodite liigid ja valik. Valmisandmestikud (ametlik
statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, varasemad uurijate poolt koostatud
materjalid, muud dokumendikogud).
• Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, ankeetküsitlus,
päevikumeetod, hinnanguskaala jne).
• Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne).
• Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine).
• Teema valik ja piiritlemine.
• Uurimis ja prktilise töö etapid.
• Kava ja kalenderplaani koostamine.
Õpitulemused:
•
•
•
•

tunneb uurimis ja praktilisetöö koostamise metoodikaid;
õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
orienteerub valitud ainevaldkonnaalases lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku informatsiooni ja
analüüsib seda kriitiliselt;
tunneb peamisi uurimistööks ja praktiliseks tööks vajalikke lähteandmete kogumismeetodeid
(vaatlus, eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt).

3. Valikaine II kursus “Töö teostamine ja andmete kogumine“
Auditoorsed tunnid: 17 tundi
Individuaalõpe koostöös juhendajaga: 18 tundi
Õppesisu
• Hüpoteesi formuleerimine.
• Allikmaterjalide valik ja läbitöötamine (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise
vältimine).
• Materjali (faktide) kogumine ja analüüs.
• Vaatlus-, katse-, küsitlusandmete kogumine.
• Uurimistööja praktilise töö struktuur: Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja
alapeatükid).
• Kirjanduse ülevaate koostamine.
• Praktilise töö teostamine.
Õpitulemused:
•
•
•
•

oskab hüpoteesi formuleerida;
analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
üldistamine jt);
tunneb uurimistöö ja praktilise töö struktuuri;
on teostanud praktilise töö või uurimistegevused.

4. Valikaine III kursus “Uurimistöö ja praktilise töö kokkuvõtte kirjalik
vormistamine“
Auditoorsed tunnid: 5 tundi
Individuaalõpe koostöös juhendajaga: 30 tundi
Õppesisu
• Töö esialgse struktuuri koostamine.
• Teksti kirjutamine ja töö esimese variandi esitamine.
• Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine.

•

Uurimistöö ja praktilise töö kirjalik vormistamine: tabelite ja jooniste vormistamine; stiil ja keel;
viitamine.
Õpitulemused:
•

vormistab oma töö vastavalt koolis kehtivale uurimistöö juhendile.

5. Valikaine IV kursus “Uurimistöö ja praktilise töö kaitsmine“
Auditoorsed tunnid: 16 tundi
Individuaalõpe koostöös juhendajaga: 19 tundi
Õppesisu
• Teksti viimistlemine ja töö lõplik vormistamine.
• Töö esitamine retsenseerimiseks.
• Uurimistöö resümee koostamine kahes keeles.
• Uurimistöö või praktilise töö esitamine.
• Kaasõpilase uurimistööle retsensiooni koostamine.
• Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine. Uurimistöö või praktilisetöö kaitsmine.
Õpitulemused:
•
•

esitab ja kaitseb oma tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase tööle.

