Ainevaldkond „Eesti keel ja kirjandus“
Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2
„Gümnaasiumi riiklik õppekava” lisa 1, ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1002/VV2_lisa1.pdf#
Gümnaasiumi valdkonnaraamat „Eesti keel ja kirjandus“
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA
_KIRJANDUS
1. Keele- ja kirjanduspädevus
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka
kirjalikus suhtluses;
2) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult;
3) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii
teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates;
4) hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid;
5) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust;
6) väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat,
kujutlus- ja mõttemaailma arendajat;
7) teab eesti, vene ja väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, seostab neid
ajajärgu ja kultuurikontekstiga;
8) tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi
kujundeid;
9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.
2. Ainevaldkonna kirjeldus
Eesti keele ainekavas on omavahel lõimitud keeleteadmiste kursused ja praktilise eesti keele
kursused. 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.
Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskse suunitlusega. Tähelepanu pööratakse
ilukirjandusteose kui terviku mõistmisele, eri liiki ja žanris tekstide analüüsimisele ja
tõlgendamisele, kirjanduse kujundlikule keelele ja poeetikale. Tutvutakse maailma- ja eesti
kirjanduse oluliste autorite ja teostega, maailmakirjanduse kultuuriepohhide ja vooludega.
Lõimingut teatri- ja filmikunstiga võimaldavad mitmed üksikteosed kui ka vastavad
valikkursused.
3. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Peamised ainevaldkonnas taotletavad üldpädevused on keelepädevus ja kunstiline pädevus
(kirjandus-, teatri- ja filmialane pädevus). 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, nt emakeele eripära ja arenguloo tundmist, murdekeeli kui keele
rikkust. Kirjandustunnis arutletakse kõlbeliste, sotsiaalsete ja kultuuriväärtuste üle. Nii keele- kui
ka kirjandusõpetus väärtustab ja suunab õpilast märkama keelekasutuse eri külgi, nt erinevaid
stiile, kujundlikkust. Ainevaldkonna õppeained arendavad tekstide lugemise ja kirjutamisega
seotud õpioskusi.
4. Lõiming
Ainevaldkonna õppeained on lõimitud paljude teiste õppeainetega. Hea eesti keele oskus loob
eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning elus toimetulekuks. Õpilaste
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funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus kujuneb välja kõigi õppeainete õppetegevuse tulemusel.
Loodusalased tekstid (nii teabe- kui ilukirjanduslikud tekstid) aitavad kaasa looduse
tundmaõppimisele ja väärtustamisele. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs on lõimitud
sotsiaalainetega (maailmapildi kujunemine, ajaloosündmuste ja arengu mõistmine, ühiskonnaelus
ja inimsuhetes orienteerumine jm). Kunstiainetega on kirjandus lõimitud kui kunstiaine
(arusaamine kunstilisest kujundist, autoripositsioonist ja sõnumist, illustratsioonide analüüs,
teose emotsionaalne mõju jms). Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumist saab
lõimida õppetegevusega võõrkeeletundides.
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Link Kirjanduse ja keeleõpetuse lõimingust
Läbivaid teemasid käsitletakse seoses valdkonna õppeainete kõigi kursuste sisuga.
Link Läbivate teemade käsitlemisest kirjandusõpetuses

Eesti keel
Üldalused:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA
_KIRJANDUS_Eesti_keel._%C3%9Cldalused
Õppeaines eesti keel on kuus kohustuslikku kursust, kaks koolikohustuslikku valikkursust ja üks
valikkursus. Kooli õppekavas esitatud kursuste järjekorda võib õpetaja vajadusel muuta.
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.
Kursus „Keel ja ühiskond“
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.
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. Häälikusüsteem, 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.
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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.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA
_KIRJANDUS_Kursus_%E2%80%9EKeel_ja_%C3%BChiskond%E2%80%9C
Kursus „Praktiline eesti keel I“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva
teksti vormis;
2) koostab levinumaid tarbetekste;
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati;
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma
tekstides;
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid;
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
Õppesisu
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1. Kursusega „Keel ja ühiskond” seostuvad teemad.
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.
3. Õppekava läbivad teemad.
Kõnelemine. Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine;
emotsionaalsus,
toon.
Kirjutamine. Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid
ning vormid. Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide
koostamine
ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. Õigekirja ja
õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal.
Lugemine. Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. Tekstide
otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. Süstemaatiline
sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, käsitletavate teemadega
seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine).
Kuulamine. Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja
eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EPraktiline_eesti_keel_I%E2%80%9C
Kursus „Meedia ja mõjutamine“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
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1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni ning
olulisi tekstiliike;
2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi;
3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest;
4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja
audiovisuaalses kontekstis;
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab
teksti seostuvate tekstide kontekstis;
6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;
7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted;
8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;
9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid
keelevahendeid.
Õppesisu
Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; keeleline
loovus ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: teadmised,
isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide liigitamine ja analüüs.
Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). Meediatekstide seostamine:
viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. Keel info ja suhteloome teenistuses.
Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja
telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja
meelelahutusajakirjanduse erinevused. Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti
esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju
heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtlus internetiportaalides.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EMeedia_ja_m%C3%B5jutamine%E2%
80%9C
Kursus „Praktiline eesti keel II“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi isiklikus,
avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt;
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes
koolis;
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi;
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja
arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha;
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo ja
tegevuskava;
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati;
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke
infootsingu strateegiaid;
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.
Õppesisu
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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
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EPraktiline_eesti_keel_II%E2%80%9C
Kursus „Teksti keel ja stiil“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis;
2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal;
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili;
4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; uurimistöö);
5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab
viitamissüsteeme;
6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või
lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis.
Õppesisu
Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. Stiil ja
stilistika. Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon.
Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil.
Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja
poeetika.
Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele
kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst,
grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud.
Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti
ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud.
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Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus).
Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine.
Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja
usaldusväärsus. Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja
lõiguviited; viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine.
Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9ETeksti_keel_ja_stiil%E2%80%9C
Kursus „Praktiline eesti keel III“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning
mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi
käsitlevas ametlikus arutelus;
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust;
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja arutluskäike
sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste;
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti,
vältides plagiaati;
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe
usaldusväärsust;
8) valdab eesti kirjakeelt.
Õppesisu
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad
1. Kursusega „Teksti keel ja stiil” seostuvad teemad.
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad.
3. Õppekava läbivad teemad.
Kõnelemine. Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel.
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses.
Kirjutamine. Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete;
lineaarsete, mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. Tarbetekstide (projekti ja
kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. Teadusteksti koostamine ja vormistamine.
Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine.
Lugemine. Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. Keeruka kujundliku
väljenduse mõistmine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste
võõrsõnade,
lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud
terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). Teabeotsingu oskuste
tõhustamine.
Kuulamine. Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. Väitluse juhtimine ning seal
esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EPraktiline_eesti_keel_III%E2%80%9C
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Valikkursus ,,Tekstianalüüs ja tekstiloome”
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) Suudab analüüsida eri liike tekste ja valida eksami tekstikomplekte esindava luule,
ilukirjandusliku proosa, publitsistika ning (populaar)teaduslike tekstide hulgast endale sobiva
ning lahendab selle põhjal 3–4 analüüsi- ja arutlemisoskust nõudvat ülesannet.
2) Kirjutab alustekstidele toetudes ja esitatud probleemist lähtudes vähemalt 400-sõnalise sidusa
arutleva teksti (kirjandi) ning pealkirjastab selle.
Õppesisu
Kursuse õppesisu põhineb eesti keele riigieksami eristuskirjas esitatud nõudmistel (vt
http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid). Kursuse jooksul tehakse
riigieksami ettevalmistuseks koostatud tekstivihikute tekstianalüüsi ja tekstiloome harjutusi ja
ülesandeid.
Valikkursus ”Eesti kirjakeele norm”
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) Mõistab keelekorralduse ja –hoolde olemust ja eesmärke;
2) oskab keeleainestikus orienteerumiseks, oma keelekasutuse parendamiseks ja keeleteemaliste
küsimuste lahendamiseks vabalt, loovalt ja iseseisvalt kasutada sobivat keeleteabe allikat
(sõnastikke, käsiraamatuid, keeleveebe).
Õppesisu
Keelekorralduse olemus ja eesmärk. Eesti keele ja Eesti keelekeskkonna arendamisega tegelevad
institutsioonid ja organisatsioonid. Keelehoole. Keelenormi alus: Eesti õigekeelsussõnaraamat
ÕS 2006 ja teised sõnaraamatud ning sõnastikud (http://portaal.eki.ee/keelekogud.html), ,,Eesti
keele käsiraamat” (Erelt, M, Erelt, T, Ross, K. 2000 või hilisem, internetis
http://www.eki.ee/books/ekk09/), Emakeeleseltsi keeletoimkonna otsused.
Eesti õigekeelsuse sõnaraamatu kasutamine: märksõna kohta käiv keeleline info ja selle
kasutamine (õigele keelendile osutamine, vajalike sõnavormide leidmine, rööpvormide
moodutamine, stiilimärgendi leidmine, rektsioon jne).
Eesti keele instituudi veebilehe kasutamine: keelenõuanne soovitab, keelenõuvakk,
eurokeelehoole jm.
Keeleajakirjad ja veebilehed: Oma Keel, Eesti Keel ja Kirjandus, Eesti rahvusraamatukogu
kirjanduse ja keele ajaveeb http://kirjandusjakeel.blogspot.com/ jt.
Keelenormingute uuendused ja probleemsed valdkonnad (suur ja väike algustäht, tsitaatsõnad,
kokku- ja lahkukirjutamine, rektsioon, vormimoodustus, stilistika jm).
Valikkursus „Eesti õigekeel“
Õpitulemused
Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tunneb eesti keele hääliku- ja vormiõpetuse, lauseõpetuse ja õigekeele põhialuseid, oskab
oma teadmisi eri liiki tekste luues või korrigeerides kasutada;
2) oskab leida oma töödest õigekirja- ja kirjavahemärgivigu, nende olemust seletada ja vigu
parandada.
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Õppesisu
Häälikuõigekiri. Sulghääliku õigekiri. H õigekiri. I ja j õigekiri. F, š õigekiri. Kaashäälikuühendi
õigekiri. Võõrsõnade õigekiri. Silbitamine. Poolitamine.
Algustäheõigekiri. Nimed ja nimetused. Isikunimi. Kohad, ehitised. Asutused, ettevõtted,
organisatsioonid, ühendused. Riigid, osariigid. Isikud, olendid. Perioodikaväljaanded. Teosed,
dokumendid, sarjad, rubriigid. Ajaloosündmused. Autasud. Üritused. Taimesordid. Kaubad.
Sõnade kokku- ja lahkukirjutus. Täiend- ja põhisõna. Nimisõna. Omadussõnad. Asesõnad.
Arvsõnad. Tegusõnad. Muutumatud sõnad. Sidekriips.
Vormimoodustus. Vormimoodustusvead. Käänete väärkasutus. Mitmuse osastav. Ülivõrre, imitmus.
Kirjavahemärgistus. Lihtlause. Koondlause. Lisand. Üte. Lauselühend. Kiil ja kiillause.
Liitlause: rind-, põim- ja segaliitlause. Osalause. Grammatilised seosed lauses: rinnastus- ja
alistusseos. Kõrvallause asend. Otse- ja kaudkõne. Lause kirjavahemärgid. Lause lõpumärk.
Koma. Koolon. Semikoolon. Mõttekriips. Sulud.
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Kirjandus
Üldalused:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA
_KIRJANDUS_Kirjandus._%C3%9Cldalused
Õppeaines kirjandus on viis kohustuslikku ja neli koolikohustuslikku valikkursust. Kooli
õppekavas esitatud kursuste järjekorda võib õpetaja vajadusel muuta.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) toob näiteid maailmakirjanduse eri voolude ja žanride, teoste ja nende autorite kohta ning seostab
neid ajajärgu ja kultuurikontekstiga;
2) nimetab eesti kirjanduse peamised arengusuunad, tähtsamad autorid ja teosed, avab oluliste teoste
tähenduse eesti kirjanduse taustal ning iseenda kui lugeja vaatepunktist;
3) seostab loetut nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega ning iseenda ja
üldinimlike probleemidega;
4) selgitab peamiste tekstianalüüsiks tarvilike põhimõistete tähendust, analüüsib ilukirjandusteose
poeetikat, mõistab keelekasutuse eripära ja stiili seoseid teksti sõnumiga;
5) analüüsib ja tõlgendab luuletust, iseloomustab selle poeetikat (žanr, teema, motiiv, kujund,
vorm), kirjeldab meeleolu ja sõnastab sõnumi;
6) määrab proosa- või draamateksti teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab jutustaja
vaatepunkti, tegevusaega ja -kohta, miljööd, süžeed ja tegelasi ning ülesehitust ja keelekasutust;
7) kirjeldab teksti põhjal tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib nende olemust,
omavahelisi suhteid ning funktsioone narratiivis, võrdleb ja vastandab tegelasi, annab nendele
hinnanguid, otsib nende käitumisele alternatiivi ning võrdleb iseennast mõne tegelasega;
8) arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal nii suuliselt kui ka kirjalikult, teemakohaselt ja
põhjendatult, tuues näiteid teostest ning avardades teemat küsimuste ja väidetega;
9) õpib tundma ennast kui lugejat, jagab oma lugemiskogemust teistega, kujundades seeläbi oma
lugemiseelistusi ning väärtushinnanguid;
10) võrdleb kirjandusteost ja sellel põhinevat filmi või teatrilavastust ning toob näiteid kirjandus-,
filmi- ja teatrikeele erinevuste kohta.
Kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine. Luule poeetika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on tuttav vähemalt ühe kirjaniku (Betti Alveri) loomingulooga, mõistab tema loomingu
tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autori stiili;
2) 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;
3) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi
ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
4) leiab teabetekstidest vajalikku informatsiooni, analüüsib, seletab, üldistab, järeldab,
hindab;
5) on läbi lugenud vähemalt ühe pikema proosateose, kultuuri- ja kirjandusteemalisi
teabetekste, luuletusi, ühe eesti autori luuletuskogu, luulekogu arvustuse.
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Õppesisu
Kirjanduse olemus ja roll. Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus.
Kirjandusteose ühiskondlik, ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline,
tundeline väärtus. Kirjandus kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja ühiskonna)
kujutaja. Kirjandus kui maailma avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja
esteetiliste tõekspidamiste kujundaja.
Autorikeskne lähenemine kirjandusele. Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus,
positivism 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.
Lugejast ja lugemises. Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema
isiklik elukogemus, põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja.
Individuaalne ja rühmalugemine. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste
dialoog. Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed.
Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon,
arhetüübid, koomika.
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. 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.
Õpilane loeb ja analüüsib järgmisi tervikteoseid ja katkendeid:
Luule: Kristjan Jaak Peterson, Lydia Koidula, Anna Haava, Villem Grünthal-Ridala, Juhan Liiv,
Betti Alver, Heiti Talvik, Lehte Hainsalu, Jaan Kross, Ellen Niit, Jaan Kaplinski, Hando Runnel,
Paul-Eerik Rummo, Viivi Luik, Jüri Üdi/Juhan Viiding, Uno Laht, Peeter Volkonski, Ly Seppel,
Andres Ehin, Kristiina Ehin, Leelo Tungal, Doris Kareva, Priidu Beier, Jürgen Rooste, Karl
Martin Sinijärv, Asko Künnap, Aare Pilv, Kalju Kruusa, Tiit Leito, Olavi Ruitlane, Contra,
Fagira D. Morti, Veiko Märka, Valdur Mikita jt
Teabetekstid (esseistika, arvustused, intervjuud): Lennart Meri, Jaan Kaplinski, Arvo Valton,
Mart Velsker, Viivi Luik, Hermann Hesse, Helene Mugasto, André Maurois, Urve Eslas, Pierre
Bayard, Ave Alavainu, Jaan Kross, Jan Kaus, Hans-Georg Gadamer, Hasso Krull, Paul-Eerik
Rummo, Tõnis Mägi jt.
Üks järgmiste luuletajate luulekogu: Lydia Koidula, Betti Alver, Heiti Talvik, Juhan Liiv, PaulEerik Rummo, Hando Runnel, Jürgen Rooste, Valdur Mikita, Doris Kareva, Viivi Luik, Marie
Under, Ernst Enno, Gustav Suits, Henrik Visnapuu, Artur Alliksaar, Andres Ehin, Kristiina Ehin.
Üks kirjanduskriitiline artikkel (luulekogu arvustus).
Üks elulooraamat (soovitavalt kultuurilooline).
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Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EKirjandusteose_anal%C3%BC%C3%
BCs_ja_t%C3%B5lgendamine%E2%80%9C
Kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine. Proosa poeetika“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on tuttav vähemalt kahe kirjaniku (August Gailiti, Friedebert Tuglase) loomingulooga,
mõistab tema loomingu tähtsust kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autori 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) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi
ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi;
4) leiab teabetekstidest vajalikku informatsiooni, analüüsib, seletab, üldistab, järeldab,
hindab;
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt ühe pikema proosateose ja lisaks novelle.
Õppesisu
Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosatekstide autori-, teksti- ning lugejakeskne
analüüs ja tõlgendamine
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkt.
Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus,
sisemonoloog, teadvuse vool. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne aspekt.
Karakter ja tüüp. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva maailmaga.
Lugu ja tekst. Süžee ja faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose miljöö, aja- ning
ruumikujutus.
Teos kui struktuurne tervik. Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus,
teema arendus, haripunkt, pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik
(küsimused) ja 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.
Õpilane loeb ja analüüsib järgmisi tervikteoseid ja katkendeid:
Novellid jm proosatekstid järgmistelt autoritelt: Peet Vallak, Ervin Õunapuu, August Gailit,
Mehis Heinsaar, Indrek Hargla, Kätlin Kaldmaa, Friedebert Tuglas, Kristiina Ehin, Urmas Vadi;
August Kitzberg, Aino Kallas, Michal Snunit, Hando Runnel, Andrus Org
August Gailit „Ekke Moor“
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EKirjandusteose_anal%C3%BC%C3%
BCs_ja_t%C3%B5lgendamine%E2%80%9C
Kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandini“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
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1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, nimetades
nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke
rühmitusi;
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse
arenguperioodidega;
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost, tundes
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
Õppesisu
Kirjanduslikud teemad
Vana-Kreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles). Piibel kui kirjanduse alustekst.
Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule). Renessansikirjandus
(Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, William Shakespeare, Miguel de Cervantes). Klassitsistlik
kirjandus (Molière). Valgustuskirjandus (Voltaire). Romantism (George Gordon Byron; Victor
Hugo või Walter Scott või Prosper Mérimée). Realism ja naturalism (Honoré de Balzac või
Gustave Flaubert või Émile Zola). Estetism (Oscar Wilde). Romantismijärgne luule, sümbolism
(Charles Baudelaire Rabindranath Tagore).
Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus
(Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula). Realistliku kirjanduse algus (Eduard Vilde).
Õpilane loeb ja analüüsib õppekavas nimetatud autorite teoste katkendeid ja kolm
tervikteost järgmiste hulgast:
Friedrich Reinhold Kreutzwald „Kalevipoeg“ (üks lugu); William Shakespeare „Hamlet“; Emily
Jane Brontë „Vihurimäe“ või Victor Hugo „Jumalaema kirik Pariisis“ või Prosper Mérimée
„Carmen“ või Walter Scott „Ivanhoe“; Honoré de Balzac „Isa Goriot“ või Gustave Flaubert
„Madame Bovary“; Oscar Wilde “Dorian Gray portree”; Eduard Vilde „Mäeküla piimamees“
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EKirjandus_antiigist_19._sajandini%E2
%80%9C
Kursus „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja žanre, analüüsib teoseid liigi- ja
žanritunnuste põhjal;
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta;
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende
suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti;
4) nimetab luuleteksti žanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele- ja
kujundikasutust;
5) eristab näitekirjanduse põhižanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid;
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning
analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili;
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7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kaks proosa- või draamateost ning ühe
eesti autori luuletuskogu.
Õppesisu
Ilukirjanduse põhiliigid ja žanri mõiste
Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Žanri mõiste.
Eepika
Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romantiline romaan: Selma Lagerlöf „Gösta Berlingi
saaga” või George Sand „Väike Fadette“. Realistlik romaan: Fjodor Dostojevski “Kuritöö ja
karistus“ või Stendhal „Punane ja must“ või Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“.
Romaani alaliigid. Kujunemisromaan: Jack London „Martin Eden“. Ajalooline romaan: Jaan
Kross „Keisri hull“ 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
Toni Morrison „Armas“. Armastusromaan: Knut Hamsun „Victoria“ või Boris Vian „Päevade
vaht“ või Doris Lessing „Viies laps“ või Mats Traat „Inger“. Modernistlik romaan: Franz Kafka
„Metamorfoos“ või Karl Ristikivi „Hingede öö“. Postmodernistlik romaan: Vonnegut
„Tapamaja, korpus viis“ või Wimberg „Lipamäe“. Novell (Edgar Allan Poe või Jorge Luis
Borges; Friedebert Tuglas või Arvo Valton). Miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton Hansen
Tammsaare). Elulookirjandus, memuaarid.
Lüürika ja lüroeepika
Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule.
Vabavärss. Sonett: Marie Under, Henrik Visnapuu. Vabavärss: Jaan Kross, Artur Alliksaar, Jaan
Kaplinski.
Dramaatika
Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: karakterdraama,
psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: Anton Hansen
Tammsaare „Juudit“. Komöödia: Molière „Tartuffe”. Draama: Johann Wolfgang Goethe „Faust“
(I osa).
Õpilane loeb ja analüüsib õppekavas nimetatud autorite teoste katkendeid, ühe luulekogu
ja kaks tervikteost järgmiste hulgast:
Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigus“; Johann Wolfgang Goethe „Faust“, Arvo Valtoni,
Anton Tšehhovi, Gabriel García Márquezi, Edgar Allan Poe novelle; üks luulekogu: Viivi Luik,
Marie Under, Ernst Enno, Gustav Suits, Henrik Visnapuu
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EKirjanduse_p%C3%B5hiliigid_ja_%C5%BEanrid%E2%80%9C
Kursus „20. sajandi kirjandus“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja žanreid,
autoreid ja nende teoseid;
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid
ja nende teoseid;
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega,
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4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid ja
eriomaseid jooni;
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost, tunneb
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.
Õppesisu
Kirjanduslikud teemad
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 (Franz Kafka või Herman
Hesse või Mihhail Bulgakov). „Kadunud põlvkond“ (Ernest Hemingway või Erich Maria
Remarque või F.Scott Fitzgerald). Eksistentsialism (Albert Camus). Modernistlik draama
(Maurice Maeterlinck). Maagiline realism, postmodernism (Milan Kundera või Umberto Eco või
Günter Grass).
20. sajandi eesti luule. Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus.
Uusromantism. Gustav Suitsu, Ernst Enno, Villem Ridala luule. Siuru, Tarapita, Arbujate
põhihoiakuid. Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. Kalju Lepiku rahvuslikkus. Ilmar
Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. Modernism 1960.–1970.
aastate luules. Juhan Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. 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. August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen Tammsaare romaanid.
Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, žanrid ja põhiteemad: Gert Helbemäe, Karl Ristikivi
või Arved Viirlaid. 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.
20. sajandi eesti draama. Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad. Anton Hansen
Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli žanrileidlikkus. Ajaloopöörised, rahvas,
mälu ja identiteet Jaan Kruusvalli või Madis Kõivu näidendites.
Õpilane loeb ja analüüsib õppekavas nimetatud autorite teoste katkendeid ja kolm
tervikteost järgmiste hulgast:
Ernest Hemingway „Kellele lüüakse hingekella“ või Erich Maria Remarque „Triumfikaar“ või
„Taeval ei ole soosikuid“ või F.Scott Fitzgerald „Suur Gatsby“; Herman Hesse „Stepihunt“;
Franz Kafka „Protsess“ või Karl Ristikivi „Hingede öö“; Jaan Kross „Keisri hull“; Mats Traat
„Tants aurukatla ümber“; Anton Hansen Tammsaare „Juudit“ või Juhan Smuul „Polkovniku
lesk“; Friedebert Tuglase novelle
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9E20._sajandi_kirjandus%E2%80%9C
Valikkursus „Uuem kirjandus“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
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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 kaks proosa- või draamateost eesti või
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose.
Õppesisu
Kirjandus ja ühiskond
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, François Serpent (fs), Triin Soomets, Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu
jt.
Eesti nüüdisproosa
Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“ või „Ajaloo ilu“. 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“. Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna laureaadid; Jüri Ehlvest
„Hobune eikusagilt“, Mehis Heinsaar „Vanameeste näppaja“, Ervin Õunapuu „Eesti gootika“;
Jan Kaus. Romaan: Tiit Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat. Memuaarid ja
päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud.
Eesti nüüdisdraama
Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline
tragikomöödia:Andrus Kivirähk. Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk.
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” või Wisława Szymborska
„Oma aja lapsed” jt. Proosa: Michael Cunningham „Tunnid” või Nick Hornby „Maoli” või
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Daniel Kehlmann „Kuulsus“ 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 Arundhati Roy
„Väikeste asjade jumal” või Jeanette Winterson „Taak“ jt. Draama: Harold Pinter „Majahoidja”
jt.
Õpilane loeb ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose ning vähemalt kaks
tänapäeva kirjanduse proosa- või draamateost eesti või maailmakirjandusest alljärgnevate
hulgast:
Viivi Luik „Seitsmes rahukevad“ või „Ajaloo ilu“ või Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) „Piiririik“;
memuaarid ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu või Friedebert Tuglas või Voldemar
Panso või Mari Tarand „Ajapildi sees“ või Jaan Kross vm kultuurilooliselt oluline teos,
katkendeid; Cormack McCarthy „Tee” või Toni Morrison „Armas” või Haruki Murakami „Norra
mets” või Sofi Oksanen „Puhastus” või Arundhati Roy „Väikeste asjade jumal” või Daniel
Kehlmann „Kuulsus“; üks luulekogu: Andres Ehin, Karl Martin Sinijärv, Mathura, Kristiina
Ehin, Igor Kotjuh, François Serpent (fs), Triin Soomets, Elo Viiding
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Kursus_%E2%80%9EUuem_kirjandus%E2%80%9C
Valikkursus „Müüt ja kirjandus“
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 kolm proosa- või draamateost.

Õppesisu
Müüt, muistend, muinasjutt
Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich
Robert Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad,
maa-alused, nõiad, targad, triksterid, vanapagan jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias
Johann Eisen „Eesti mütoloogia“, Karl Kello „Draakoni märgi all“, Hasso Krull „Loomise mõnu
ja kiri“, Lennart Meri „Hõbevalge“ jt. Felix Oinas „Tuul heidab magama“. August Kitzberg
„Libahunt“, Aino Kallas „Hundimõrsja“, Andrus Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu“.
Muinasjutt kui kirjanduse ja müüdi vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse „Lillemuinasjutud“,
Oscar Wilde „Õnnelik prints“. Muinasjutu dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo
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„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.
Õpilane loeb ja analüüsib õppekavas nimetatud autorite teoste katkendeid ja vähemalt
kolm teost järgmiste hulgast:
Mihhail Bulgakov „Meister ja Margarita“, Maurice Druon „Zeusi mälestused“, Hesse
„Stepihunt“, Haruki Murakami „Kafka mererannas”, Terry Pratchett „Eric“, Sophokles
„Kuningas Oidipus“, Anton Hansen Tammsaare „Põrgupõhja uus Vanapagan“, Friedebert Tuglas
„Maailma lõpus”, Gert Helbemäe „Ohvrilaev“
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Valikkursus_%E2%80%9EM%C3%BC%C3%BCt_ja_kirjan
dus%E2%80%9C

1)
2)
3)
4)

Valikkursus „Kirjandus ja ühiskond“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja
vastuvõttu mõjutavaid tegureid;
määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses või
rahvuskirjanduses;
toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise kohta,
arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle;
analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava
vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil;
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5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee;
6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti
autori luuletuskogu.
Õppesisu
Kirjandus ja ühiskond
Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning peegeldaja.
Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Menu- ja
hittkirjandus.
Kirjandus ja poliitika
Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism.
Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad,
vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud (Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid
(Betti Alver, Uku Masing, Artur Alliksaar jt), dissidendid (Aleksandr Solženitsõn, Johnny B. jt).
Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja käsikirjad (Albert Kivikas „Nimed marmortahvlil“,
Paul-Eerik Rummo „Saatja aadress” jt). Keelatud teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt),
okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu „Keegi ei kuule meid“, Jaan Kruusvall „Pilvede
värvid” jt), metsavendlus (Ene Mihkelson „Katkuhaud“ jt), religioon (Ain Kalmus „Juudas“, Uku
Masingu luule jt) jne. Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni kujutamine ja
selle mõju inimesele (Joseph Brodski luule; Mihhail Bulgakov „Koera süda” või Günter Grass
„Plekktrumm“ või Milan Kundera „Olemise talumatu kergus”. Düstoopia (Aldous Huxley „Hea
uus ilm“ või George Orwell „1984” jt).
Kirjandus ja mõttevoolud
Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Herman
Hesse „Siddhartha” või Jerome David Salinger „Franny ja Zooey” või Jaan Kaplinski luule jt).
Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). Postkolonialistlik vaatepunkt
kirjanduses (Hanif Kureishi või Arundhati Roy või Salman Rushdie jt). New age’i eluviisi
kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castañeda „Teekond Ixtlani” jt).
Esseistika ja arvustus
Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kirjutamisviisi valik. Esseemeistreid
(Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt).
Raamatusarjad: „Eesti mõttelugu“, „Avatud Eesti raamat“ jt. Esseekogumikud: „Eesti
mütoloogiad“, „Uued mütoloogiad“ jt. Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid.
Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. Kirjandusteose arvustus. Teose sisuning keele- ja stiilikeskne arvustus.
Õpilane loeb ja analüüsib õppekavas nimetatud autorite teoste katkendeid ja vähemalt
kolm pikemat proosa- või draamateost järgmiste hulgast:
Milan Kundera „Olemise talumatu kergus“ või Günter Grass „Plekktrumm“ või Jean Marie
Gustave Le Clézio „Näljaritornell“ või Khaled Hosseini „Lohejooksja“; George Orwell „1984“
või „Loomade farm“. Esseistika: Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik,
Lennart Meri, Hando Runnel jt. Raamatusarjad: „Eesti mõttelugu“, „Avatud Eesti raamat“ jt.
Esseekogumikud: „Eesti mütoloogiad“, „Uued mütoloogiad“ jt. Üks luulekogu: Artur Alliksaar,
Jaan Kaplinski, Uku Masing, Kalju Lepik, Ilmar Laaban
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Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/Valikkursus_%E2%80%9EM%C3%BC%C3%BCt_ja_kirjan
dus%E2%80%9C
Valikkursus „„Draama ja teater, kirjandus ja film“
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi;
2) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel;
3) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma
vaatamiskogemuse;
4) teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost;
5) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt üht teatrietendust või vaadanud nende
salvestusi;
6) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda
ning üldinimlike probleemide ja väärtustega;
7) kirjeldab üldjoontes filmi valmimiskäiku;
8) tunneb filmi peamisi poeetikavõtteid;
9) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse
poeetikast;
10) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute
üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse;
11) kirjutab filmiarvustuse, kasutades kursuse jooksul õpitut ning hinnates filmis ja
kirjandusteoses esil või varjul olnud väärtusi;
12) teab eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme.
Õppesisu
Draama olemus
Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Draamateose
kompositsioon. Vaatus, stseen.
Teatri tähendus ja funktsioonid
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku,
valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll lavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted:
dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. Teatriarvustus.
Eesti teatri ajalugu
Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl Menning. Estonia teatri ja
Draamateatri asutamine. Lavastajad: Andres Särev, Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming,
Mati Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo. Nüüdisteater. Repertuaariteater ja
projektiteater.
Käsitletavaid draamateoseid
Merle Karusoo „Meie elulood“ või „HIV“; August Kitzberg „Kauka jumal“; Mart Kivastik
„Külmetava kunstniku portreed. Viinistu triloogia“; Andrus Kivirähk „Eesti matus“ või
„Voldemar“; Lydia Koidula „Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola“; Jaan Kruusvall „Pilvede
värvid“; Madis Kõiv „Tagasitulek isa juurde“; Oskar Luts „Tagahoovis“; Hugo Raudsepp
„Mikumärdi“; Paul-Eerik Rummo „Tuhkatriinumäng“; Juhan Smuul „Polkovniku lesk ehk Arstid
ei tea midagi“; Anton Hansen Tammsaare „Juudit“ või „Kuningal on külm“; Jaan Tätte

20

„Ristumine peateega ehk Muinasjutt kuldsest kalakesest“ või „Sild“; Mati Unt „Phaeton, Päikese
poeg“; Eduard Vilde „Tabamata ime“.
Filmi loominguline meeskond ja valmimiskäik
Stsenaariumi periood: osalevad stsenarist, režissöör, produtsent; tulem – valmis stsenaarium.
Stsenaariumi etapid: ideekavand (sünopsis), arendus, stsenaariumi variandid. Süžeeliinid ja
areng: proloog, ekspositsioon, sõlmitus, intriig, kulminatsioon, lahendus, epiloog.
Filmimise ettevalmistus: osalevad režissöör, operaator, kunstnik, produtsent; tulem – filmi
lavastusprojekt. Režiistsenaarium ja kadreering, lavastusprojekt kui filmi mudel. Näitlejate valik
ja näitlejaproovide filmimine. Võttekohtade otsimine ja dekoratsioonide planeerimine.
Võtteperiood: osaleb kogu filmirühm; tulem – filmitud materjal. Meeskonnatöö filmi
võtteperioodil. Režissööri osa filmirollide kujundamisel. Liikuv kaamera: panoraamid, peale- ja
ärasõit. Rakurss (võttepunkt). Stoppkaader ja aegluup. Varjatud kaamera. Kombineeritud võtted.
Valgus, värv ja heli. Duublid ja variandid. Produtsendi roll filmi loomisel. Autorifilm ja
produtsendifilm.
Järeltootmine: osalevad režissöör, monteerija, helirežissöör, operaator, produtsent; tulem – valmis
film. Filmi lõplik sünd montaažis. Monteeritud filmi värvikorrektsioon. Helilooja töö.
Audiovisuaalse terviku tekkimine.
Filmipoeetika ja -esteetika
Tinglikkus filmis. Kinematograafiline nägemine ja mõtlemine. Filmikujund kui kunstiline
üldistus. Filmi poeetikavõtted: metafoor, sümbol, allegooria, hüperbool, personifikatsioon.
Assotsiatiivne mõtlemine kui filmipoeetika mõistmise eeldus. Illustratiivsus – nähtuste poeetilise
avamise vastand. Poeetikavõtete kasutamine filmis ja kirjanduses. Mustvalge ja värvifilm.
Kaader ja plaan. Kaader kui katkestamata filmivõte. Kaadri kompositsioon. Montaaž kui uute
ajalis-ruumiliste ja emotsionaalsete suhete loomise viis. Filmi süžee ja faabula. Kaadrisisene ja
kaadritevaheline montaaž. Montaaži rütm. Detailid. Montaaži fraas, stseen, episood. Sündmuste
olustikulis-loogiline, assotsiatiiv-kujunduslik, paralleel- ja temaatiline montaaž. Montaaži
elementide, st kaadrivahetuse leidmine kirjandusteosest, proosalõigu, episoodi või stseeni põhjal
kadreeringu tegemine.
Filmi kokkupuuteid kirjanduse, kujutava kunsti, arhitektuuri, teatri ja muusikaga. Filmikeele
intertekstuaalsus. Muusika kui helifilmi dramaturgiline komponent. Muusika ja emotsioonide
kujundamine. Paus, muusika ja tegevuse kontrapunkt, unisoon, juhtmotiiv, mürad.
Tänapäeva filmikunsti jooni ja suundi
Uue filmikeele otsingud. Filmiliikide ja žanride segunemine ning uute kujunemine.
Dokumentaalsus mängufilmis. Dokumentaalfilmi poeetikavõtted. Kommertsfilmi olemus ja
ideoloogiline funktsioon. Väärtfilm. Nüüdisaegne poliitiline film ja propagandafilmid.
Rahvusvahelised filmifestivalid.
Film kui kirjandusteose tõlgendus
Filmi ja kirjanduse suhted. Eesti ja maailmakirjanduse klassika ainetel valminud filme.
Kirjandusteost illustreeriv ekraniseering ja kirjandusteose loominguline töötlus. Üht ja sama
kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. Kirjandusteoste põhjal valminud väärtfilme.
Kirjandusteose ja filmi võrdlev analüüs. Filmikriitika. Filmiretsensiooni kirjutamine.
Kursuse jooksul õpilane loeb läbi ühe draamateose ja vaatab võimalusel teatrietendust või
selle salvestust; loeb läbi ühe kirjandusteose ja vaatab selle ainetel loodud filmi, kirjutab
kahe teose võrdleva analüüsi, nt August Gailit „Toomas Nipernaadi“ ja „Nipernaadi“, režissöör
Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1983 või Mati Unt „Sügisball“ ja „Sügisball“, režissöör Veiko Õunpuu.
Kuukulgur Film, 2007.
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Valdkonnaraamat:
„Draama ja teater”:
http://www.oppekava.ee/index.php/Valikkursus_%E2%80%9EM%C3%BC%C3%BCt_ja_kirjan
dus%E2%80%9C
”Kirjandus ja film”:
http://www.oppekava.ee/index.php/Valikkursus_%E2%80%9EKirjandus_ja_film%E2%80%9C

Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja Märjamaa
Gümnaasiumi õppekava üldosa sätetest.
Praktilise eesti keele kursustes kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste sisulisi
teemasid praktilise keeleoskuse arendamiseks. Seetõttu võib praktilise eesti keele tundides tehtud
tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste eesti keele kursuste õpitulemuste
saavutatust, hinnata ja arvestada vastavate kursuste osalise sooritusena. Samuti võib
kirjanduskursustes ja teistes eesti keele kursustes tehtud tööde praktilise eesti keele kursuse
õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise eesti keele kursuse osalise
sooritusena.
Valdkonnaraamat:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_EESTI_KEEL_JA
_KIRJANDUS_Kirjandus._%C3%9Cldalused
Ainevaldkond „Võõrkeeled”
INGLISE KEEL 10.-12. klassile
ÕPPE-EESMÄRGID
Gümnaasiumiosa inglise keele õpetuse eesmärgiks on, et õpilane:
● omandab vähemalt inglise keele tasemel, mis on vajalik era- ja tööalaseks suhtluseks (iseseisva
suhtlemise tase, Euroopa Nõukogu B2 – B1 tase);
● huvitub inglise keele õppimisest, on võimeline enesetäiendamiseks selles keeles;
● suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja teisi võõrkeeli juurde õppida;
● kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; oskab iseseisvalt õppida
● omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste (ilukirjanduslik,
populaarteaduslik jne), oskab kasutada seletavat sõnaraamatut ja erinevaid sõnastikke ja interneti
võimalusi keeleõppeks.
● julgeb ja oskab suhelda inglise keeles, mis alus elukestvaks õppeks.
● suudab aru saada erinevate inimeste inglisekeelsest kõnest ja vestlusest;
● oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
● tunneb inglise keelt kõnelevate maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme,
nende kasutamist kõnes ja kirjas;
● tunneb huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri ja kirjanduse vastu.
ÕPPETEGEVUS
Gümnaasiumiõpilane on omandanud vajalikud õpioskused iseseisvaks tööks ja jätkab nende
täiendamist. Gümnaasiumiastmes suureneb õpilase individuaalsete õppeülesannete osakaal,
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sealhulgas lisandub tunniväline lugemine. Suuremat tähelepanu pööratakse eneseväljendusoskuse
arendamisele inglise keeles. Selleks õpilased valmistavad ette ja esitavad Powerpoint ettekandeid
ja individuaalseid monolooge erinevatel teemadel kogu gümnaasiumiastme jooksul, samuti
kirjeldavad ja võrdlevad erinevaid pilte.
Põhilisteks töövõteteks on rühma-, paaristöö, rollimängud, intervjuud, projektid, uurimuslikud
õppeülesanded, mis suunavad õpilase otsima informatsiooni erinevatest inglisekeelsetest
teabeallikatest, sh Internetist.
Võõrkeeleõpetus on õppijakeskne, lähtub elulistest vajadustest, milles õpetaja roll on pigem
toetav ja nõuandev.
ÕPPESISU JA KORRALDUS
Tundide arv:
1 kursus- 35 tundi.
10. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas)
11. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas)
12. klassis – 4 kursust (140 tundi aastas)
ÕPPESISU
KÕNEARENDUS-, LUGEMIS-, KUULAMIS- JA KIRJUTAMISTEEMAD
10. klass - 140 tundi 1.- 4. kursus
● ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: geograafia, ajalugu, pealinn, elustiil, rahvuslikud
stereotüübid.
● ÕPPIMINE: lugemisstrateegiad, kuulamisstrateegiad, kirjutamise planeerimine, grammatilised
terminid.
● MINA, SÕBRAD: välimus ja iseloom, minu eripära ja võimed, mina isiksusena teiste seas,
rahvuslik identiteet, riskikäitumine.
● PEREKOND JA KODU: abielu ja perekond, rollid perekonnas, kodu.
● MAAILM: reisimine, transport, USA ja Ühendkuningriigid, ajalugu ja tänapäev.
● TÖÖ: ankeedi täitmine, ametlik ja isiklik kiri, töösuhted, CV, tööavaldus, tööintervjuu.
● KESKKOND, EESTI: meie pealinn, maa ja linn, urbaniseerumine, kodukoht, liiklus,
sotsiaalsed probleemid.
● KULTUUR: televisioon, vägivald TV-s, reklaam ja selle roll, kriminaalid ja nendega seonduv.
11. klass - 140 tundi 5.- 8. kursus
● ÕPPIMINE: haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades, koolikord,
ettevalmistamata monoloog, arvustuste kirjutamine, aruannete kirjutamine, artiklite kirjutamine,
essee ja narratiivi kirjutamine.
● KULTUUR: film, teater, kunst, žanrid ja inimesed filmis, teatris ja kunstis, maali kirjeldus,
filmi või etenduse arvustus, muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad, ajalehed ja
nende tüübid, artiklite tüübid, toimetamine, ajalehe keel, ilmateade, uudised
● HARRASTUSED: hobid, sport, sport ja äri, spordialad, olümpiamängud.
● IGAPÄEVASED TEGEVUSED: töösuhted, suhted perekonnas ja inimeste vahel, tunded ja
inimeste kirjeldamine- iseloom ja välimus.
● TEADUS JA TEHNOLOOGIA tehnoloogiavaldkonnad ja tänapäeva suunad.
12. klass – 140 tundi 9.-12. kursus
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● EESTI JA MAAILM: valitsemiskord, seadusandlus ja parlament, kuritegu ja karistus, usuline
vabadus, keelte päritolu ja grupid, rahvusvahelised suhted, sõda ja rahu.
● ÕPPIMINE: eksami kirjutamisosa tehnikad eksami kuulamisosa tehnikad ,eksami
lugemisosatehnikad, eksami keelestruktuuride osa tehnikad eksami kõnelemisosa tehnikad,
graafikute ja diagrammide kirjeldamine, numbrite lugemine, ilmast rääkimine, raporti kirjutamine
ja ametikirjad.
● IGAPÄEVASED TEGEVUSED: sisseostud, söök, teenindus ja suhtlemine, pangatoimingud ja
raha kasutamine, tervis ja hügieen.
● KESKKOND: sotsiaalne heaolu, riigitoetused, töö ja tööpuudus, elutsükkel, ökoloogilised
probleemid, taimed, loomad ja vetikad, tehnoloogia positiivsed ja negatiivsed küljed,
globaalprobleemid, keskkonnamuutused.
● ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD: USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa,
Iirimaa. valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted.
● KULTUUR: meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed, infoühiskond ja
selle probleemid.
KEELETEADMISED
10. klass 1.- 4. kursus
● Tegusõna: tegusõna aktiivi ajavormid ja nende kasutus (16 ajavormi), ebareeglipärased verbi
vormid, aegade ühildumine kaudses kõnes, Present Perfect või Past Simple,
tulevikuväljendamine (Fur. S., Fut. Progr., Fut. Perf. Progr., Pres. Simple, going to, Pres. Progr.,
Pres. Simple).
Küsimuste moodustamine, modaalverbid can, could, must, may, might, should, have to etc.
+infinitiiv ja nende kasutus, passiivi ajavormid ja nende kasutus (10 ajavormi).
● Artikkel: artikkel geograafiliste nimedega ja pärisnimedega.
● Määrsõna: määrsõna koht lauses, määrsõnade võrdlemine.
● Lühendid: üldlevinud lühendid.
● Õigekiri: lühivormid., sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud
● Nimisõna: liigid, üld- ja pärisnimede kasutamine, omastav kääne, kahekordne omastav kääne,
nimisõnade mitmus, loendatavad ja loendamatud nimisõnad, liitnimisõnad
● Arvsõna: kuupäevad, aastaarvud, kellaaja ütlemine
● Eessõna: fraasid, mis nõuavad enda järel teatud eessõna.
● Omadussõna: liitomadussõnad, täiend- ja öeldistäiteline omadussõna, sõnajärg mitme
täiendsõna puhul, võrdlusvormid, eritüvelised võrdlusastmed, piiritlevad ja astmelised
omadussõnad.
● Lauseõpetus: fraaside ja lausete ühendamine, sõnade järjekord.
● Sidesõna: siduvad sidesõnad, vastandavad sidesõnad, põhjuslik sidesõna, järelduslikud
sidesõnad, põhjusmääruslauseid alustavad sidesõnad, viisimääruslauseid alustavad sidesõnad,
tagajärjemääruslauseid alustavad sidesõnad, mööndusmääruslauseid alustavad sidesõnad.
● Sõnatuletus: omadus-, tegu- ja nimisõnade tuletus ees- ja järelliidete abil.
● Asesõna: siduvad asesõnad, näitavad asesõnad.
11. klass 5.- 8. kursus
● Artikkel: artikli kasutamine abstraktsete nimisõnadega, ainenimedega, artikli puudumine,
erandid.
● Tegusõna: passiivi ajavormide kasutamine, oleviku ja mineviku kesksõna, konstruktsioonid:
sihitis kesksõnaga ja iseseisev kesksõnaline tarind, tingimuslaused (0, I,II,III), ajamääruslaused;
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tegevusnimi ja konstruktsioonid - sihitis infinitiiviga, for-tarind infinitiiviga, modaalverbid modaalverbid can, could, may, might, must /have to, mustn't, ought to, shall, should, will, would,
need, needn't, used to + infinitiiv vs.be used to+-ing ja nende kasutus.
● Nimisõna: abstraktsed nimisõnad, ainsuse ja mitmuse kasutamise erijuhud all, every,
whole,none.
● Õigekiri: kirjavahemärgid, koma kasutamise põhijuhud.
● Omadussõna: võrdlemine ja viisimäärsõna moodustamine ja kasutamine lauses
● Asesõna: umbmäärased asesõnad, umbisikulised asesõnad; both…an, neither…nor, either…or.
● Sidesõna: ajamääruslauseid alustavad sidesõnad, alus-, sihitis- ja õeldistäitelauseid alusavad
sidesõnad
● Eessõna: ajamäärustes esinevad eessõnad, kohamäärustes esinevad eessõnad, nimi- ja
omadussõnad, mis nõuavad enda järel teatud eessõna (phrasal verbs)
● Lauseõpetus: kõrvallaused, rõhutavad sõnad ja kontruktsioonid
 Otsene ja kaudne kõne.
12. klass 9. -12. kursus
● Tegusõna: aegade kordamine- oleviku ajad, mineviku ajad aktiivis ja passiivi ajad, sõnade
järjekord kaudses küsimuses; ebareaalsed tingimuslaused, segatüübid, teised moodused tingimuse
väljendamiseks; tuleviku väljendamine, ajamääruslaused , kõneviisid; tegusõna mittepöördelised
vormid infinitiiv vs. gerundium, gerundium tegusõnade ja eessõnade järel, aluse ja sihitisena.
● Määrsõna: määrsõna liigid, funktsioonid, struktuur, mitmetähenduslikud määrsõnad, kahe
erineva vormiga määrsõnad, omadussõnadega, eessõnadega, partiklitega, sidesõnadega vormilt
ühtelangevad määrsõnad; so, such, enough, too, määrsõna asetus lauses.
● Omadussõna: omastavad ja näitavad omadussõnad
● Sõnatuletus: sõnade liitmine, ees- ja järelliited.
● Õigekiri: liidetega vormid; sõnade poolitamine.
● Lauseõpetus: it ja there lause algul; teksti seostamine tervikuks (cohesion, discourse makers);
idioomid keeles.
● omadussõnad, mis nõuavad enda ees teatud eessõna by car, for sale, at last jt; nimi-, omadus- ja
tegusõnad, mis nõuavad enda järel teatud eessõna advice on, afraid of, belong to.
● Arvsõna: aritmeetilised põhitehted, erinevad mõõtühikud, numbrite lugemine.
 Siduvad asesõnad ja osalaused, koma tarvitamine
 Tingimuslaused – puhtad ja segatüübid, wish, if only laused.
 Umbisikuline tegumood.
 Sõnatuletus (ees ja järelliidetega)
 Artiklite tarvitamise juhud kokkuvõtlikult
ÕPITULEMUSED
Võõrkeelte õpitulemused on kirjeldatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis.
1. Kuulamisel gümnaasiumi lõpetaja:
● mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid eeldusel, et need on
lähedased standardkeelele;
● suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ja -teateid, et saada vajalikku infot;
● oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase;
● oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu;
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● teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid
teadmisi kasutada võõrkeelset teksti kuulates;
● suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi;
● suudab jälgida lühiloengut (5–10 min) ning eristada sellest olulist infot.
2. Kõnelemisel gümnaasiumi lõpetaja
● kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku;
● oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti;
● tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada;
● oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel;
● oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja
sündmuste kohta;
3. Lugemisel gümnaasiumi lõpetaja:
● suudab lugeda funktsionaalstiililt erinevaid tekste, nende hulgas mitmesuguseid
kasutamisjuhiseid;
● suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on vihjatud) ja autori
eesmärke;
● oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot;
● oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, erinevaid
kirjapilte;
● oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu
(liitsõna üksikkomponendid ja sõnaliited);
● teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi
kasutada võõrkeelset teksti lugedes;
● oskab leida õpitava võõrkeele vahendusel infot erinevatest allikatest, seda valida ja kasutada;
● oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja teatmeteoseid ja interneti sõnastikke.
4. Kirjutamisel gümnaasiumi lõpetaja:
● oskab kirjutada teateid, ametlikke ja mitteametlikke kirju;
● oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta;
● oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele;
● oskab kirjutada elulookirjeldust (CV);
● oskab kirjutada kirjeldavaid, analüüsivaid ja arutlevaid kirjandeid, esseed, referaate ja
lühiartikleid ajalehele; raportit antud andmete põhjal, narratiivi, artiklit ja sisukokkuvõtet
(raamatule, filmile jne.)
● tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajadusel oskab neid kontrollida teatmeteoste või spelleri
abil.
KEELEOSKUSE TASE GÜMNAASIUMI LÕPUS:
Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
rahuldav õpitulemus B2.1
B2.1
B2.1
B1.2
hea õpitulemus
B2.2
B2.2
B2.2
B2.1
väga hea õpitulemus B2.1.
C1- B2.2
C1 -B2.2
C1 -B2.2
LÄBIVAD TEEMAD
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Inglise keele õppimisel käsitletakse kõiki läbivaid teemasid pidevalt, kuid suuremat rõhku
asetatakse neile järgmiste teemadega seonduvalt:
10. klassis
Elukestev õpe ja selle planeerimine, karjääriplaneerimine
Kultuuriline identiteet
Väärtused ja kõlblus
11. klassis
Turvalisus
Meedia, teabekeskkond
Tehnoloogia ja innovatsioon ning info-tehnloogia
12. klassis
Keskkond ja säästev ning jätkusuutlik areng
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Tervis ja ohutus
LÕIMING
Inglise keel integreerub peaaegu kõikide ainetega ja ainetevahelistele seostele pööratakse suurt
rõhku. Eriti palju lõimub inglise keel geograafiaga, ajalooga, inimese- ja ühiskonnaõpetusega,
majandusega, bioloogiaga, kirjandusega, teiste võõrkeeltega, kuid käsitletakse ka kunsti,
muusika, teatri ja spordi temaatikat ja matemaatilisi termineid .Eriti oluline on keeleõppe
lõimumine interneti võimalustega.
HINDAMINE
Hindamine toimub kursuste kaupa vastavuses kooli hindamisjuhendiga, eesmärgiks on kõikide
keele osaoskuste (lugemine, kirjutamine, keelestruktuurid, kirjutamine ja suuline esitlus)
tasakaalustatud hindamine.
Hinne 5
100-90%
Hinne 4
89-75%
Hinne 3
74- 50/
Hinne 2
49-25%
Hinne 1
24-0 % ja esitamata töö ning spikerdatud töö.
KASUTATAV KIRJANDUS
Põhiõpikuteks on:
10. klassis
Matrix Intermediate
11. klassis
First Certificate Gold New Edition Sally Burgess with Richard Acklam 1-7
12. klassis
First Certificate Gold New Edition Sally Burgess with Richard Acklam 8-15
Raymond Murphy English Grammar
Õpetajad valivad lisaõppematerjale oma vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse
videomaterjale, ajakirjandust, internetti ning mitmeid erinevaid sarju välismaal kirjastatud
õpikutest ja õppematerjalidest.
Saksa keel 10.-12. kl
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Õppesisu ja keeleteadmised kursuste kaupa
1. kursus
Inimene ja ühiskond.
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine; iga inimese
kordumatu eripära; väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale; abielu ja perekond, rollid
perekonnas, kodu ja kasvatus; sõpruskonnavälised suhted, sotsiaalsed probleemid. Loomade
roll ühiskonnas, probleemid.
Harrastused ja kultuur, reaalsed hobid, nende harrastamine.
2. kursus
Inimene ja ühiskond.
Inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed; erinevad inimesed ja rahvad (keele- ja
kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid); abielu ja perekond, rollid perekonnas,
kodu ja kasvatus.
Eesti ja maailm.
Eesti keel ja eesti meel: rahvuslik identiteet; kultuuritraditsioonid; kodukoha lugu.
Keskkond ja tehnoloogia.
Geograafiline keskkond: keskkonna ja inimese suhted; saasteallikad; loodusliku tasakaalu
kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja kliimamuutused; keskkonna
jätkusuutlik areng.
Haridus ja töö.
Haridussüsteem ja õppimisvõimalused Eestis ja õpitava keele maades.
Tööturg, elukutsevaliku võimalused, töö otsimine, hooajatööd.
Keeleteadmised 10.klassi lõpuks:
 nimisõna: soo määramine (rakendamine aktiivselt).
 asesõna: isikuliste ja omastavate asesõnade käänamine (Nominativ, Akkusativ, Dativ) ja
kasutamine, umbmäärased asesõnad man, jeder, jemand, niemand, etwas, nichts, alle(s).
 omadussõna: omadussõna öeldistäite ja täiendina, võrdlusastmed, als ja wie kasutamine,
 omadussõna substantiveerimine, käänamine.
 tegusõna: käskiv kõneviis (moodustamine ja kasutamine).
 arvsõnad ja mõõtühikud.
4. kursus
Keskkond ja tehnoloogia.
Tehnoloogia: teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus;
Teabekeskkond: infootsing ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus:
elektroonsed sõnastikud, keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid;
Biotehnoloogia igapäevaelus: olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus.
Õpitavat keelt kõnelevad maad.
Kultuur ja tavad, rahvusvahelised suhted.
Harrastused ja kultuur.
Spordialad, infoühiskond, muusika.
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5. kursus
Eesti ja maailm
Eesti riik ja rahvas: omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; geograafiline asend ja
kliima; rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline
ühiskond; loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, maa ja linn, urbaniseerumine.
Inimene ja ühiskond.
Elulaad ehk olemise viis (nt loodushoidlik ja inimsõbralik, tervislik); inimolemus.
Kultuur ja looming.
Kultuuritraditsioonid ja tavad: rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja
kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu; erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja
uskumusi.
Keeleteadmised 11.klassi lõpuks:
 asesõna: näitavate ja siduvate asesõnade käänamine ja kasutamine, umbisikuline asesõna
es kindlates väljendites.
 tegusõna: reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade põhivormid, modaaltegusõnade
tähendus ja kasutamine infinitiiviga ja põhiverbina,
 täismineviku moodustamine, indikatiivi ajavormide moodustamine ja kasutamine,
konjunktiivi aktiivivormide moodustamine, konjunktiivi kasutamine soovide ja
võimalikkuse väljendamiseks, irreaalsetes, tingimus- ja võrdluslausetes;
 passiiv Vorgangspassiv, Zustandspassiv, von ja durch kasutamine
 kesksõnad Partizip I ja Partizip II
 tegusõnade rektsioon
 infinitiivi kasutamine partikliga zu ja ilma, infinitiivkonstruktsioonid.
7. kursus
Õpitavat keelt kõnelevad maad.
Valitsemiskord, kultuur, ajalugu.
Haridus ja töö.
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.
Kultuur ja looming.
8. kursus
Inimene ja ühiskond.
Inimestevaheline suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid,
miimika jne); meedia kui suhtluskanal ja –vahend; traditsioonid.
Ühiskond kui eluavalduste kogum: majanduselu: tõusud ja mõõnad, heaoluühiskond;
sotsiaalsfäär, elatustase, heategevus; ebaterved eluviisid, kuritegevus.
Kultuur ja looming.
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Kultuur kui looming: looming: kirjandus, kultuuritegelased, reklaam ja selle roll,
infoühiskond ja selle probleemid, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst ja
käsitöö jne; rahva ajalooline kultuurimälu; loova mõtte arendamine kogemuse kaudu;
loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, tavad).
Keeleteadmised 12.klassi lõpuks
 nimisõna: mitmuse moodustamise tüübid, homonüümsete nimisõnade mitmus
(passiivselt), ainsuses ja mitmuses kasutatavad nimisõnad, nimisõna käändkonnad.
 eessõna: eessõnad daativi ja akusatiiviga, eessõnad daativiga, eessõnad akusatiiviga,
eessõnad, genitiiviga.
 määrsõna: koha- aja- viisi- hulga- ja põhjusmäärsõnad, määrsõnade võrdlusastmed.
 lauseõpetus: lihtlause, jaatavad ja eitavad küsilaused, lauseliikmed, lausemudelid
pöördelise vormi asukoha järgi: verb esimesel, teisel ja viimasel kohal; liitlause: rindlause
ja rinnastavad ning alistavad sidesõnad;
 sõnatuletus: liitsõnade moodustamine, nimisõnade järelliited, omadussõnade järelliited,
nimi- ja omadussõnade eesliited, tegusõnade lahutatavad või lahutamatud eesliited
 õigekiri: suur ja väike algustäht; punkt, koma, küsi- ja hüüumärk lause lõpus, ja koma
loetelus ja lihtlauses.
 artikkel: umbmäärane ja määrav artikkel, artikli puudumine, artikli kasutamine
üldnimedega, ainenimedega, abstraktsete nimisõnadega, geograafiliste ja isikunimedega.

Vene keel - B keel
Läbivad teemad
Vene keel kajastab õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust
ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid venekeelseid (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 jätkusuutlik areng
3) „Inimene ja ühiskond” – kodanikualgatus ja ettevõtlikus
4) „Eesti ja maailm”, „Haridus ja töö”, „Inimene ja ühiskond” – kultuuriline identiteet
4) „Eesti ja maailm”, „Kultuur ja looming”, „Inimene ja ühiskond” – kultuuriline identiteet;
5) „Inimene ja ühiskond” – väärtused ja kõlblused
6) „ Teabekeskkond” – tehnoloogia ja innovatsioon;
7) „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond” – tervis ja ohutus;
8) läbivat teemat „Väärtused ja kõlblus” käsitletakse kõigis seitsmes teemavaldkonnas.
Lõiming
Valdkonnapädevustest arendatakse võõrkeeleõppes eelkõige suhtluspädevust ja teisi
valdkonnapädevusi
(sotsiaalset,
kunsti-,
loodusteaduslikku,
matemaatikaja
kehakultuuripädevust).
Kokkupuude
kunstipädevusega
toimub
erinevate
maade
kultuurisaavutuste tundmaõppimise, eelkõige teemavaldkonna „Kultuur ja looming” kaudu.
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Loodusteaduslik pädevus, matemaatikapädevus ja kehakultuuripädevus teostuvad erinevate
teemavaldkondade (nt „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond”) ning nendes
kasutatavate alustekstide kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi,
mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate
valdkondadega seonduvate teemadekäsitlemiseks. Keelteoskus võimaldab õppijale ligipääsu
lisateabeallikatele (teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel moel
materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
X klass - 2 tundi nädalas 70 tundi
Õpitulemus
10. klassi lõpuks õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub vene keele õppimisest ning selle kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid vene keele õppimise põhimõtteid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub Venemaa ja selle maa kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
Õppetegevus
Teema
Eesti ja maailm:
Eesti riik: geograafiline asend ja
kliima;
rahvastik:
põhirahvus,
muukeelne elanikkond; kodukoha
lugu; Eesti kui Euroopa Liidu
liikmesmaa: ELi liikmesriigid; Vene
riik ja rahvas: geograafiline asend
ja kliima; rahvastik: põhirahvus,
muukeelne elanikkond;

Kultuur ja looming:
Eesti kultuur kui looming: teater;
kultuuritraditsioonid ja tavad;
Venemaa
kultuur,
looming
(kirjandus,
kunst,
helilooming,
arhitektuur,
tarbekunst)
ja
traditsioonid.

Õpitulemused
Õpilane
Kuulamisel
1. oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist,
panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase;
2. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti
abil temale tuntud elementide kaudu;
3. teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste
sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada
vene keele mõistmisel;
4. suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi;
5. mõistab video- ja audiomaterjali.
Kõnelemisel
1. oskab ennast väljendada õpitud temaatika piires;
2. alustab teemat, annab edasi teiste poolt öeldut;
3. koostab ja esitab dialooge; küsimusi;
4. ütleb komplimente, esitab kutset, väljendab tänu,
vaimustust ja kahtlust;, annab
nõu, avaldab
nõusolekut;
5. oskab vestelda telefoniga;
6. kasutab vene keelele omast intonatsiooni, rütmi ja
rõhku;
7. tunneb suhtlemisetiketti ja oskab seda kasutada;
8. oskab vahetada infot, esitada ja väljendada oma
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Keskkond ja tehnoloogia:
Geograafiline
keskkond:
keskkonna ja inimese suhted,
aastaajad,
looduse
kirjeldus,
inimeste
tegevused
vastavalt
aastaaegadele
Elukeskkond: säästlik eluviis;
lähinaabrid.
Tehnoloogia:
teabekeskkond:
infootsing
ja
-vahetus;
keeletehnoloogilisi
rakendusi
igapäevaelus:
elektroonsed
sõnastikud,
keeleõppematerjalid,
arvutipõhine keeleõpe.

Haridus ja töö
Pere ja kasvatus: perekond;
peresuhted, laste ja vanemate
omavaheline
mõistmine
ning
üksteisest hoolimine; kasvatus:
viisakusreeglid,
käitumisnormid,
väärtushinnangute
kujundamine;
vanemate elukutsed, sugupuu
Haridus: koolikeskkond ja traditsioonid;
karjäär
–
eneseanalüüs,
suhted
teistega,
erinevad elukutsed, elukutse valik;
Tööelu:
teadlik
eneseteostus;
elukutsevaliku võimalusi ja karjääri
planeerimine;
töö
kui
toimetulekuallikas; raha teenimine
(nt sissetulekud ja väljaminekud,
hinnad); vajalikud eeldused oma
tööga toimetulekuks;
Inimene ja ühiskond:
Inimene kui isiksus:
inimese
loomus ja käitumine, vastuoludesse
sattumine; väärtushinnangud, vaated
elule ja ühiskonnale; inimsuhted:
isiklikud,
emotsionaalsed;
sotsiaalsed; meedia kui suhtluskanal
ja -vahend.

mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste
kohta.
Lugemisel
1. suudab lugeda stilistiliselt erinevaid tekste;
2. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja
toodud või on sellele vihjatud) ja autori eesmärke;
3. oskab leida tekstist vajalikku ja huvipakkuvat
informatsiooni;
4. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju,
illustratsioone;
5. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti
abil temale tuntud sõnaelementide kaudu ( liitsõna
üksikkomponendid ja sõnaliited);
6. teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste
sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada
venekeelset teksti lugedes;
7. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid.
Kirjutamisel
1. oskab täita ankeete ja vastata küsimustele;
2. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist
kokku võtta;
3. leiab
tekstist talle vajalikku infot ja kirjutab
kokkuvõtet;
4. oskab kirjutada isiklikke kirju;
5. oskab kirjutada teksti põhjal referaate, esitlusi.
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Keeleteadmised
1. Nimisõna: käänamine ainsuses ja mitmuses: meessoost, naissoost ja kesksoost nimisõnad.
Enamkasutatavad eessõnad + nimisõna käändeline vorm. Ainsus- ja mitmussõnad.
2. Omadussõna: ühildumine nimisõnaga soos, arvus ja käändes, võrdlusastmed.
3. Asesõna: isikulised asesõnad (käänamine ainsuses ja mitmuses); omastavad asesõnad
(ühildumine nimisõnaga soos, arvus, käändes); näitavad asesõnad, eitavad ja küsivad asesõnad
(enamkasutatavad vormid).
4. Tegusõna: sihilised ja sihitud tegusõnad, modaalsed tegusõnad, enesekohased tegusõnad;
rektsioon; eesliited; tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses: enamkasutatavad I ja II
pöördkonna tegusõnad; ajavormid: olevik, minevik, liht- ja liittulevik; tegusõna aspekt;
enamkasutatavad liikumist näitavad tegusõnad (eesliidetega ja ilma); tegusõnade ühildumine
nimisõnaga soos ja arvus; käskiv kõneviis.
5. Arvsõna ja mõõtühikud: põhiarvud, järgarvud; arvsõnade käänamine (enamkasutatavad
käänded); kellaaeg, kuupäev, aastaarv; järgarvude ühildumine nimisõnaga soos, arvus ja käändes.
6. Määrsõna: koha-, aja- ja viisimäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed.
7. Eessõna: kõigi käänete enamkasutatavad eessõnad.
8. Sidesõna: üldkasutatavad sidesõnad liht- ja liitlauses; alistavad sidesõnad: что, чтобы,
потому что, если, когда, где, как, который.
9. Lausestruktuur: lauselaiendid: määrus ja täiend. Aluseta lihtlaused: nt Что ты делаешь? Сижу и пишу письмо. Öeldistäide (omadussõna lühi- ja pikk vorm). Täiendi ühildumine
põhisõnaga soos, arvus ja käändes.
XI klass
2 tundi nädalas
11. klassi lõpuks õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub vene keele õppimisest ning selle kaudu silmaringi laiendamisest ja on võimeline
enesetäiendamiseks vene keeles;
3) kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
4) julgeb ja oskab suhelda vene keeles;
5) suudab aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest;
6) oskab ennast kirjalikult valjendada õpitud temaatika piires;
7) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
8) tunneb vene keelele ja kultuurile omaseid käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes
ja kirjas;
9) huvitub Venemaa ja selle maa kultuurist;
10) oskab kasutada eakohaseid venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
Õppetegevus
Teema
Eesti ja maailm:
Eesti riik ja kultuur: geograafiline asend
ja kliima; loodus:
linnud, loomad,
taimed
Vene
riik ja rahvas:

Õpitulemused
Õpilane
Kuulamisel
1. oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja
suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja
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geograafiline asend ja kliima; rahvastik:
mõttefraase;
põhirahvus, muukeelne elanikkond.
2. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust
konteksti abil temale tuntud elementide kaudu;
3. teab
oma
emakeeles
enamkasutatavate
rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid
teadmisi kasutada vene keele mõistmisel;
4. suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada
sündmusi;
5. suudab jälgida lühiloengut (5 – 8 min.) ning
eristada sellest olulist infot.
Kõnelemisel
Kultuur ja looming:
Venemaa kultuur, looming (kirjandus, 1. oskab ennast väljendada õpitud temaatika piires;
kunst,
helilooming,
arhitektuur, 2. alustab teemat, annab edasi teiste poolt öeldut;
tarbekunst) ja traditsioonid; erinevate 3. koostab ja esitab dialooge; küsimusi;
rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja 4. ütleb komplimente, esitab kutset, väljendab
uskumused.
tänu, vaimustust ja kahtlust;, annab nõu, avaldab
nõusolekut;
5. oskab vestelda telefoniga;
6. kasutab vene keelele omast intonatsiooni, rütmi
ja rõhku;
7. tunneb suhtlemisetiketti ja oskab seda kasutada;
8. oskab vahetada infot, esitada ja väljendada oma
mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste
kohta.
Lugemisel
Keskkond ja tehnoloogia:
Geograafiline keskkond: keskkonna ja 1. suudab lugeda stilistiliselt erinevaid tekste;
inimese suhted;
2. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas
Elukeskkond: elutingimused erineva
välja toodud või on sellele vihjatud) ja autori
kliima ja rahvastusega aladel; säästlik
eesmärke;
eluviis; lähinaabrid.
3. oskab leida tekstist vajalikku ja huvipakkuvat
Tehnoloogia: teabekeskkond: infootsing
informatsiooni;
ja -vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi 4. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju,
igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud,
illustratsioone, graafikuid, skeeme;
keeleõppematerjalid,
arvutipõhine 5. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust
keeleõpe; tehnikaga ümberkäimine –
konteksti abil temale tuntud sõnaelementide
mobiiltelefon, kodutehnika, auto, arvuti kaudu ( liitsõna üksikkomponendid ja sõnaliited);
kasutusjuhendid; reklaam ja selle roll.
6. teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste
sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi
kasutada venekeelset teksti lugedes;
7. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid.
Kirjutamisel
Haridus ja töö
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, 1. oskab täita ankeete ja vastata küsimustele;
laste ja vanemate omavaheline mõistmine 2. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha,
ning üksteisest hoolimine; kasvatus:
olulist kokku võtta;
viisakusreeglid,
käitumisnormid, 3. leiab tekstist talle vajalikku infot ja kirjutab
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väärtushinnangute kujundamine.
kokkuvõtet;
Haridus: karjäär – eneseanalüüs, suhted 4. oskab kirjutada avaldust ja isiklikke kirju;
teistega, erinevad elukutsed, otstarbeka 5. oskab kirjutada teksti põhjal referaate, esitlusi.
elukutse valik;
Tööelu:
teadlik
eneseteostus;
elukutsevaliku võimalusi ja karjääri
planeerimine; töö otsing; töövestlus;
töökohustused;
töö
kui
toimetulekuallikas; raha teenimine (nt
sissetulekud ja väljaminekud, hinnad);
tööpuudus; vajalikud eeldused oma tööga
toimetulekuks.
Inimene ja ühiskond
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja
käitumine, vastuoludesse sattumine;
väärtushinnangud, vaated elule ja
ühiskonnale;
inimsuhted:
isiklikud,
emotsionaalsed; sotsiaalsed; erinevad
inimesed
ja
rahvad
(keeleja
kultuurierinevused, käitumistavad).
Inimeste
suhtlus:
suhtlusvahendid:
loomulik keel ja kehakeel (sõnavalik,
žestid, miimika); meedia kui suhtluskanal
ja -vahend.
Keeleteadmised
1. Nimisõna: käänamine ainsuses ja mitmuses: meessoost, naissoost ja kesksoost nimisõnad.
Enamkasutatavad eessõnad + nimisõna käändeline vorm. Ainsus- ja mitmussõnad.
2. Omadussõna: ühildumine nimisõnaga soos, arvus ja käändes, võrdlusastmed.
3. Asesõna: isikulised asesõnad (käänamine ainsuses ja mitmuses); omastavad asesõnad
(ühildumine nimisõnaga soos, arvus, käändes); näitavad asesõnad, eitavad ja küsivad asesõnad
(enamkasutatavad vormid).
4. Tegusõna: sihilised ja sihitud tegusõnad, modaalsed tegusõnad enesekohased tegusõnad;
rektsioon; eesliited; tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses: enamkasutatavad I ja II
pöördkonna tegusõnad; ajavormid: olevik, minevik, liht- ja liittulevik; tegusõna aspekt;
enamkasutatavad liikumist näitavad tegusõnad (eesliidetega ja ilma); tegusõnade ühildumine
nimisõnaga soos ja arvus; käskiv ja tingiv kõneviis.
5. Arvsõna ja mõõtühikud: põhiarvud, järgarvud; arvsõnade käänamine (enamkasutatavad
käänded); kellaaeg, kuupäev, aastaarv, kaugus, pindala; järgarvude ühildumine nimisõnaga soos,
arvus ja käändes.
6. Määrsõna: koha-, aja- ja viisimäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed.
7. Eessõna: kõigi käänete enamkasutatavad eessõnad.
8. Sidesõna: liht- ja liitlause; alistavad sidesõnad: что, чтобы, потому что, если, когда, где,
как, который.
9. Lausestruktuur: lauselaiendid: määrus ja täiend. Aluseta lihtlaused: nt Что ты делаешь? Сижу и пишу письмо. Öeldistäide (omadussõna lühi- ja pikk vorm). Täiendi ühildumine
põhisõnaga soos, arvus ja käändes.
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XII klass
2tundi nädalas 70 ainetundi
12. klassi lõpuks õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub vene keele õppimisest ning selle kaudu silmaringi laiendamisest ja on võimeline
enesetäiendamiseks vene keeles;
3) kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise- ja võtteid;
4) julgeb ja oskab suhelda vene keeles;
5) suudab aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest;
6) oskab ennast kirjalikult valjendada õpitud temaatika piires;
7) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
8) tunneb vene keelele ja kultuurile omaseid käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes
ja kirjas;
9) huvitub Venemaa ja selle maa kultuurist;
10) oskab kasutada eakohaseid venekeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.
Õppetegevus
Teema
Eesti ja maailm:
Eesti riik ja kultuur: geograafiline asend ja
kliima; rahvastik: põhirahvus, muukeelne
looduskaitse, säästlik suhtumine, loodusesse
kultuuritraditsioonid tavad; Eesti kui
Euroopa
Liidu
liikmesmaa:
ELi
liikmesriigid; Vene
riik ja rahvas:
geograafiline asend ja kliima; rahvastik:
põhirahvus, muukeelne elanikkond;

Õpitulemused
Õpilane
Kuulamisel
1. Mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja
telefoni teel edastatud teateid, eeldusel, et need
lähedased standardkeelele;
2. Suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid, et
saada infot;
3. oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja
suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja
mõttefraase;
4. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust
konteksti abil temale tuntud elementide kaudu;
5. teab oma emakeeles enamkasutatavate
rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab
neid teadmisi kasutada vene keele mõistmisel;
6. suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada
sündmusi;
7. suudab jälgida lühiloengut (5 – 8 min.) ning
eristada sellest olulist infot.
Kõnelemisel
Kultuur ja looming:
Vene kultuur, looming (kirjandus, kunst, 1. oskab vestelda ja ennast väljendada õpitud
helilooming, arhitektuur, tarbekunst) ja
temaatika piires, esitada , põhjendada oma
kultuuritraditsioonid;
tavad, uskumused;
vaateid ja seisukohti;

36

muistendid, vanasõnad, kõnekäänud kui 2. alustab teemat, annab edasi teiste poolt öeldut;
rahvatarkuse varamu;
3. koostab ja esitab dialooge, küsimusi;
4. ütleb komplimente, esitab kutset, väljendab
tänu, vaimustust ja kahtlust;, annab nõu,
avaldab nõusolekut;
5. oskab vestelda telefoniga;
6. kasutab vene keelele omast intonatsiooni,
rütmi ja rõhku;
7. tunneb suhtlemisetiketti ja oskab seda
kasutada;
8. oskab vahetada infot, esitada ja väljendada
oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja
sündmuste kohta.
Lugemisel
Keskkond ja tehnoloogia:
Geograafiline keskkond: keskkonna ja 1. suudab lugeda stilistiliselt erinevaid tekste, s.h.
inimese suhted.
erinevaid kasutamisjuhendeid;
Elukeskkond:
elutingimused
erineva 2. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas
kliima ja rahvastusega aladel; säästlik
välja toodud või on sellele vihjatud) ja autori
eluviis; lähinaabrid., inimene teiste hulgas
eesmärke;
Tehnoloogia: teabekeskkond: infootsing ja 3. oskab leida tekstist vajalikku ja huvipakkuvat
-vahetus; keeletehnoloogilisi rakendusi
informatsiooni;
igapäevaelus: elektroonsed sõnastikud, 4. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju,
keeleõppematerjalid, arvutipõhine keeleõpe;
illustratsioone, graafikuid, skeeme;
tehnikaga ümberkäimine: mobiiltelefon, 5. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust
kodutehnika,
auto,
arvuti
konteksti abil temale tuntud sõnaelementide
kasutusjuhendid.
kaudu
(liitsõna
üksikkomponendid
ja
sõnaliited);
6. teab
oma
emakeeles
kasutatavate
rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab
neid teadmisi kasutada venekeelset teksti
lugedes;
7. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja
teatmeteoseid.
Kirjutamisel
Haridus ja töö
Pere ja kasvatus: perekond; peresuhted, 1. oskab täita ankeete ja vastata küsimustele;
laste ja vanemate omavaheline mõistmine 2. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha,
ning üksteisest hoolimine; kasvatus:
olulist kokku võtta;
viisakusreeglid,
käitumisnormid, 3. leiab tekstist talle vajalikku infot ja kirjutab
väärtushinnangute kujundamine;
kokkuvõtet;
Haridus: karjäär – eneseanalüüs, suhted 4. oskab kirjutada teateid, isiklikke ja ametlikke
teistega, erinevad elukutsed, otstarbeka
kirju, volitust; elulookirjeldust, avaldust;
elukutsevalik;
5. oskab kirjutada teksti põhjal referaate, esitlusi.
Tööelu:
teadlik
eneseteostus;
elukutsevaliku võimalusi ja karjääri
planeerimine; töö otsing; töövestlus;
töökohustused; töö kui toimetulekuallikas;
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raha teenimine (nt sissetulekud ja
väljaminekud,
hinnad);
tööpuudus;
vajalikud
eeldused
oma
tööga
toimetulekuks., noored ettevõtjad
Inimene ja ühiskond
Inimene kui indiviid: inimese loomus ja
käitumine,
vastuoludesse
sattumine;
väärtushinnangud,
vaated
elule
ja
ühiskonnale;
inimsuhted:
isiklikud,
emotsionaalsed;
sotsiaalsed;
erinevad
inimesed
ja
rahvad
(keeleja
kultuurierinevused, käitumistavad).
Inimeste suhtlus: suhtlusvahendid: loomulik
keel ja kehakeel (sõnavalik, žestid,
miimika);meedia kui suhtluskanal ja –
vahend, tervislikud ja ebatervislikud
eluviisid
Keeleteadmised
1. Nimisõna: käänamine ainsuses ja mitmuses: meessoost, naissoost ja kesksoost nimisõnad.
Enamkasutatavad eessõnad + nimisõna käändeline vorm. Ainsus- ja mitmussõnad.
2. Omadussõna: ühildumine nimisõnaga soos, arvus ja käändes, võrdlusastmed.
3. Asesõna: isikulised asesõnad (käänamine ainsuses ja mitmuses); omastavad asesõnad
(ühildumine nimisõnaga soos, arvus, käändes); näitavad asesõnad, eitavad ja küsivad asesõnad
(enamkasutatavad vormid).
4. Tegusõna: sihilised ja sihitud tegusõnad, modaalsed tegusõnad, enesekohased tegusõnad;
rektsioon; eesliited; tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses: enamkasutatavad I ja II
pöördkonna tegusõnad; ajavormid: olevik, minevik, liht- ja liittulevik; tegusõna aspekt;
enamkasutatavad liikumist näitavad tegusõnad (eesliidetega ja ilma); tegusõnade ühildumine
nimisõnaga soos ja arvus; käskiv ja tingiv kõneviis, aktiiv ja passiiv kesksõna.
5. Arvsõna ja mõõtühikud: põhiarvud, järgarvud; arvsõnade käänamine (enamkasutatavad
käänded); kellaaeg, kuupäev, aastaarv, kaugus, pindala; järgarvude ühildumine nimisõnaga soos,
arvus ja käändes.
6. Määrsõna: koha-, aja- ja viisimäärsõnad; määrsõnade võrdlusastmed.
7. Eessõna: kõigi käänete enamkasutatavad eessõnad.
8. Sidesõna: liht- ja liitlause; alistavad sidesõnad: что, чтобы, потому что, если, когда, где,
как, который.
9. Lausestruktuur: lauselaiendid: määrus ja täiend. Aluseta lihtlaused: nt Что ты делаешь? Сижу и пишу письмо. Öeldistäide (omadussõna lühi- ja pikk vorm). Täiendi ühildumine
põhisõnaga soos, arvus ja käändes.
10. Praktiline stilistika: stilistilised iseärasused, isikulised ja umbisikulised tarindid.

Vene Keel C-keel
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1. Õppeaine eesmärk.
Gümnaasiumi C-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
- huvitub võõrkeele õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
- õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
- omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte õppimist;
- tunneb huvi ja on võimeline enesetäiendamiseks;
- julgeb suhelda õpitavas võõrkeeles;
- tunneb õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis-ja suhtlusnorme;
- saab teadmisi selle keele maa kultuurist, kommetest jne.
Õppeaine ajaline maht.
Õpetus toimub kursuste kaupa.
10. klass 3 kursust/3 tundi nädalas (105 tundi õppeaastas)
11. klass 3kursust/3 tundi nädalas (105 tundi õppeaastas)
12. klass 3kursust/3 tundi nädalas (105 tundi õppeaastas)
10. KLASS
1. Õppeaine eesmärk.
Vene keele õpetusega 10.klassis taotletakse, et õpilane:
- hakkab eristama uut keelt kõla järgi, eristama häälikuid sõnas;
- õpib prognoosima kõneleja miimika ja zestide järgi kõne sisu;
- hakkab aru saama õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;
- hakkab eristama kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni;
- õpib tundma ja hääldama kõiki võõrhäälikuid korrektselt;
- õpib rääkima õpitud sõnavara piires endast, pereliikmetest, sõpradest, oma kodust,
lemmiktegevustest, harrastustest, lemmik söökidest ja jookidest jne;
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- õpib küsitlema oma kaaslast ja saadud infot edasi andma;
- õpib täitma aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti, kirjutama kirja sõbrale,
- õpib tegema lühijutukesi, kasutades õpitud keelendeid, lõpetama lauseid ja fraase, koostama
küsimusi ja neile vastama;
- õpib töötama tabelitega keeleteadmiste omandamisel.
2. Õppeaine sisu kursuste kaupa.
2.1. Teemad ja alateemad ning põhimõisted.
Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad.
MINA nimi (vene ees, isa ja perekonnanimi, hellitusnimi), vanus, rahvus, elukoht, sünnikoht,
sünniaeg, kool, klass, kus õpib lemmiktegevused, iseloom, välimus, kehaosad.
SÕBRAD nimi, vanus, elukoht, iseloom, välimus, ühised tegevused.
PEREKOND JA KODU pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, asukoht, ümbrus, minu
tuba, kaugus koolist, pereliikmete ametid, töökohad, rollid perekonnas, lemmiktegevused,
ühistegevus.
ÕPITAVAT KEELT KÕNELEVAD MAAD riigi nimi, pealinn, lipp, raha, keel, rahvas, meedia
venekeelsed väljaanded Eestis., täis ja lühinimed , isanimi
MAAILM Euroopa maad, rahvused, keeled.
HARRASTUSED JA VABAAEG huvialad, oskused ja harrastused, kohad harrastamiseks,
nädalapäevad ja kellaajad.
TOITUMINE söögid ja joogid, puuviljad ja köögiviljad, lemmikroad, rahvuslik toit, söömine
kodus ja väljaspool kodu (kohvikus, restoranis), toidu muretsemine (poes, turul), tervislik
toitumine, raha, hinnad, kaal.
Keeleteadmised
Nimisõna ainsus, mitmus, ainsuslikud, mitmuslikud sõnad, pärisnimed, kohanimed, meessugu
(брат, день, попугай, дядя), naissugu (сестра, семья, ночь, лилия), kesksugu (окно, платье,
кино, имя)nimisõna käändelised vormid
Omadussõna ainsus, mitmus, mees-, nais- ja kesksugu, ühildumine nimisõnadega arvus, soos,
Arvsõna põhiarvud ja järgarvud (vanus, sünniaeg, kellaaeg, mitmendas klassis)
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Asesõna isikulised asesõnad ja käändelised vormid, omastavad asesõnad ja nende ühildumine
nimisõnaga soos ja arvus, näitavad asesõnad (этот, тот) ja küsivad asesõnad (кто, что, где,
когда, куда, чей, чья, чьё, чьи)
Tegusõna pöörded, ainsus, mitmus, olevik, minevik, enamkasutatavad 1. ja 2. pöördkonna
tegusõnad, enesekohased tegusõnad ja nende pööramine olevikus ja minevikus.
Määrsõna ajamäärsõna (когда), kohamäärsõnad (тут, там)
Tähestik vene keele häälikute ja häälikuühendite õige artikulatsioon ja märkimine kirjas (tähe ja
hääliku ühteviimine), kergesti segiminevad tähed (р, п, и, в, с, х) susisevad ja sisisevad (ж, ш, ч,
ц, щ) häälikud, helilised ja helitud; peenendatud ja peenendamata kaashäälikud, märgi ь
kasutamine (koht ja eesmärk), täishäälikud (е, ё, ю, я) ja rõhuta ja rõhulised täishäälikud, ж, ш,
ц, ч, щ -ga algavad silbid, sõna ja lauserõhud, intonatsioon jaatavas, eitavas ja küsilauses
(küsisõnaga ja ilma)
Kirjavahemärgid punkt, koma, küsi- ja hüümärk.
2.2. Lõiming teiste ainetega.
Inimeseõpetus . - tervislik toitumine, inimene sotsiaalsetes suhetes, suhtlemine teistega,
positiivne mõtlemine.
Ühiskonnaõpetus - elukutsed, rollid
Geograafia - Venemaa,pealinn , Peterburi , Euroopa riigid ja rahvastik.
Kunstiõpetus - värvid
Perekonnaõpetus - pereliikmed, sugulased
2.3. Õppekava läbivate teemade käsitlemine.
Läbiva teema Teabekeskkond " õpetamisel peaks õpilasel kujunema harjumus suhelda erinevat
tüüpi meediatega. Eriti tähtis on sideme tekkimine ja säilimine trükimeediaga. Õpilastele
tutvustatakse venekeelseid ajalehti, lasteraamatuid, räägitakse telesaadetest jne.
Läbiva teema "Keskkond ja säästev areng". Arendatakse koostöösuhteid, õpitakse märkama ja
mõistma arvamuste paljusust, arvestama teisi inimesi. (tekstide lugemisel, oma arvamuse
väljendamisel, vestlustes kaaslastega). Õpilane suhtub austusega teistesse
kultuurikeskkondadesse.
Läbiva teema "Tööalane karjäär ja selle kujundamine" õpetuse fookuses on eetilised hoiakud(
nagu kohusetunne, ausus jne.) Koostööoskused, tööoskused (suhted perekonnas). Õpilane tegeleb
oma huvide ja võimete uurimisega. Õpilane on kujundamas realistlikku pilti iseendast (huvid,
võimed, oskused), ta planeerib oma tegevust ja aega , harjutatakse käitumist kauplustes ja
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toitlustusastustes, õpilane omandab rahaga ümberkäimise kogemused (taskuraha kasutamine,
poes käimine) Õpilane suudab järgida koostegutsemise reegleid. Tekstide kaudu pakutakse
selliseid õpikogemusi, mis aitavad noorel inimesel ennast tundma õppida..
Läbiva teema "Tervis ja ohutus" õpetusega taotletakse, et õpilane teab tervist tugevdavaid ja
tervist kahjustavaid tegureid ning tervise riske.
Läbiva teema “ Kultuuriline identiteet “ õpetamisel tutvustatakse vene kombeid , kultuuri ,
heliloomingut.
3. Eeldatav õpitulemus.
õppeaasta lõpuks 10. klassi õpilane
kuulamisel:
- saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest;
- saab aru õpetaja poolt antavatest lihtsatest korraldustest.
kõnelemisel:
- oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga, jäljendada kuuldut keelele omase
lauserütmiga;
hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt;
- tervitada ja hüvasti jätta;
- tutvustada ennast ja oma kaaslast;
- küsitleda oma kaaslast ja saadud infot edasi anda;
- õpitud sõnavara piires rääkida endast, oma perest, sõpradest, oma kodust jne.
lugemisel:
- saab aru kirjalikest tööjuhenditest;
- saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest;
- oskab õige rõhu ja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte;
- tunneb tähestikku ja oskab kasutada sõnaraamatut.
kirjutamisel:
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- oskab täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti;
- oskab kirjutada lähimate kaaslaste nimesid ja aadresse;
- eeskuju järgi kirjutada sõbrale kirja, kasutades õpitud keelendeid;
- lõpetada lauseid ja fraase.
11. KLASS
1. Õppeaine eesmärk.
Vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
- hakkab pidevalt tegelema õige intonatsiooni ja häälduse arendamisega;
- õpib lugema ja mõistma võõrkeelset teksti kindla informatsiooni saamiseks;
- õpib kasutama sõnaraamatut;
- õpib kasutama sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning
vestluses õppekava temaatika piires;
- õpib väljendama oma soove ja vajadusi;
- õpib kirjutama küllakutset, õnnitlus ja tänukaarti;
- õpib koostama küsimusi ja küsimustele vastama ainekavas esitatud temaatika piires;
- õpib jutustama plaani järgi;
- õpib tundma Venemaa kultuuritavasid ja kombeid;
- õpib töötama tabelitega keeleteadmiste omandamisel.
2. Õppeaine sisu kursuste kaupa.
2.1. Teemad ja alateemad ning põhimõisted.
Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad:
HARRASTUSED JA KULTUUR Vabaaeg, suvepuhkus, tähtsamad pühad, mängud, sport,
muusika, kino, teater, kollektsioneerimine, reisimine, riietus, mina ja sõbrad, ühistegevus (huvid,
harrastused).
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PEREKOND JA KODU Peretraditsioonid, kombed (vene pulm, südamliku külalislahkuse
traditsioonid, vene samovar, venelaste traditsioonilised meelelahutused, saun , külaliste vastuvõtt,
sünnipäevade tähistamine, kingituste tegemine)
ÕPPIMINE JA TÖÖ koolitarbed, kooliruumid, õppeained, tunniplaan, klass ja klassikaaslased,
kool, kirjavahetus, õpilaste võimed ja oskused.
KESKKOND JA KODUKOHT ilmastik, aastaajad, ümbritsev loodus loomad, linnud, lilled,
puud (vene kased), linn, asula, küla, asutused, vaatamisväärsused, sõiduvahendid, liiklemine, tee
juhatamine ja küsimine.
Keeleteadmised:
1) nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses, eessõna ja nimisõna käändeline vorm,
2) järgarvud, järgarvude ühildumine nimisõnaga soos ja arvus, põhiarv ja nimisõna käändeline
lõpp,
3) Isikuliste asesõnade käänamine ainsuses ja mitmuses, omastavad asesõnad ja nende käänamine
küsivad asesõnad (enamkasutatavad vormid), eitavad asesõnad,
4) aluse ja öeldise ühildumine,
5) liikumisverbid eesliidetega ja ilma,
6) tegusõnade aspektid, tegusõnade aspektide ja ajavormide seosed.
2.2. Lõiming teiste ainetega.
Inimeseõpetus . - vaimne tervis, kehaline aktiivsus, suhtlemisõpetus, inimene ja tema sotsiaalne
käitumine, inimestevahelised erinevused, tegevuse regulatsioon, mõtlemine, perekonna olemus,
ajalugu, funktsioonid.
Ajalugu - eri ajastute kultuuripanuse mõistmine, tähtsamad ajaloosündmused.
Geograafia - kliima ja aastaajad, Eesti sisesed kliimaerinevused, puhkemajandus ja selle
geograafia, transpordiliigid.
Loodusõpetus - aastaaegade vaheldumine looduses, kodukoha loodus. Eesti ilm, ilmastik,
inimese seosed loodusega erinevates elupaikades.
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Kunstiõpetus - kunstikultuuri arengulugu, kultuuri ja kunsti mõiste, kunsti osa ühiskonnas,
kunstiliigid ja zanrid, massikunst (foto, film,video, reklaam), vormi-, värvi-, kompositsiooni- ja
kirjaõpetuse reeglid.
Muusikaõpetus - muusikavormide ja muusika kuulamine, mõistmine ja hindamine, muusikaliste
võimete arendamine.
Tööõpetus. - tähtpäevade puhul, kingituste tegemine, etikett, lilleseaded, toiduvalmistamine.
2.3. Õppekava läbivate teemade käsitlemine.
Läbiva teema"Meediaõpetuse" õpetamisel peaks õpilasel kujunema harjumus suhelda erinevat
tüüpi meediatega. Eriti tähtis on sideme tekkimine ja säilimine trükimeediaga. Õpilane õpib
nägema seoseid meedia osade vahel, õpib meedias orienteeruma, meediat lugema, vaatama ja
kuulama, kujundab vajaduse ja harjumuse suhelda erinevate meedialiikidega.(Vabaaja
harrastused)
Läbiva teema "Keskkond ja säästev areng" Õpilane tunneb huvi looduse vastu, suhtub loodusesse
ja kaasinimestesse austusega.Õpilane on kujundamas keskkonda säästvaid hoiakuid ja
väärtushinnanguid. Arendatakse koostöösuhteid, õpitakse arvestama teiste inimestega (tekstide
lugemisel, oma arvamuse väljendamisel, vestlustes kaaslastega). Õpilane suhtub austusega
teistesse kultuurikeskkondadesse.
Läbiva teema "Tööalane karjäär ja selle kujundamine" õpetuse fookuses on eetilised hoiakud
(nagu kohusetunne, ausus, sõnapidamine jne.) Koostööoskused, tööoskused (suhted perekonnas
ja koolis). Õpilane tegeleb oma huvide ja võimete uurimisega. Õpilane on kujundamas
realistlikku pilti iseendast (huvid, võimed, oskused), ta planeerib oma tegevust ja aega.
Läbiva teema Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” Õpilane suudab järgida koostegutsemise
reegleid, mõistab töö tähtsust. Tähelepanu pööratakse planeerimisele ja iseseisva otsustamise
õpetamisele. Tekstide kaudu pakutakse selliseid õpikogemusi, mis aitavad noorel inimesel ennast
tundma õppida, mõista teadmiste ja hariduse seost elukutsetega.
Läbiva teema "Tervis ja ohutus” alateema õpetusega taotletakse, et õpilane teab tänaval ja
ühistranspordis käitumise reegleid, oskab hinnata ohuolukordi, oskab iseseisvalt ja
vastutustundlikult liigelda jne.(jalutuskäik linnas, liiklusvahendid, teekond kooli ja koju). Oskab
teed küsida võõras linnas.Õpilane mõistab, et igaüks vastutab ise oma käitumise eest, teab
stressiga toimetuleku võimalusi.
3. Eeldatav õpitulemus
õppeaasta lõpuks 11. klassi õpilane
kuulamisel:
- mõistab kuuldu sisu, saab aru erineva intonatsiooniga küsimustest;
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- oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni;
- saab aru õpetaja poolt antud korraldustest.
kõnelemisel:
- julgeb omandatud teadmisi ja oskusi kasutada erinevates suhtlussituatsioonides;
- oskab väljendada oma soovi, vajadusi ja arvamust;
- oskab küsitleda oma kaaslast ja anda edasi informatsiooni;
- oskab esitada lihtsat seotud teksti käsitletud temaatika piires õige intonatsiooniga ja hääldusega;
- oskab jutustada etteantud plaani järgi;
- oskab vastata erinevatele küsimustele.
lugemisel:
- saab aru tekstis sisalduvast informatsioonist;
- mõistab ka teksti, milles on tundmatuid sõnu, kasutades piltide, konteksti ja sõnaraamatu abi;
- oskab koostada küsimusi loetu kohta ja vastata küsimustele;
- teab Venemaa kommetest ja kultuuritavadest.
kirjutamisel:
- oskab kasutada õpitud keeleteadmisi ja sõnavara;
- oskab kasutada tabeleid elementaarsete ülesannete tegemisel;
- oskab täita lünki, lõpetada lauseid, vastata küsimustele;
- oskab kirjutada isiklikku kirja, küllakutset, õnnitlus-ja tänukaarti;
- kirjutada lühijutukesi oma vabast ajast, klassist, sünnipäevast, perest.
12. KLASS
1. Õppeaine eesmärk.
Vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane:
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- hakkab mõistma teksti põhiideed ja seda sõnastama;
- õpib järjestama sündmusi kuulamisel või lugemisel, õpib väljendama oma mõtteid sündmuste
kohta, oma arvamust probleemi kohta;
- õpib kavandama oma vestlust (alustama, jätkama ja lõpetama);
- õpib tundma suhtlusetiketti ja seda kasutama;
- õpib leidma tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot;
- õpib kasutama, täiendama ja arendama omandatud keeleteadmisi;
- õpib aru saama informatsioonist ametlikes kuulutustes, reklaamprospektides ja teadaannetes;
- õpib tõlkima teksti sõnastiku abil.
2. Õppeaine sisu kursuste kaupa.
2.1. Teemad ja alateemad ning põhimõisted.
Kõnearendus-, lugemis- ja kuulamisteemad.
MINA eelistused, tugevused ja nõrkused, võimed, tervis.
PEREKOND JA KODU rollid perekonnas, õigused ja kohustused, kodu ja kasvatus,
tarbeesemed.
SÕBRAD võimed, eripära, suhted, sotsiaalsed probleemid
ÕPPIMINE JA TÖÖ minu haridustee(autobiograafia) , tulevane elukutse, töökoht, oskused ja
vilumused ametikohal., CV kirjutamine, kontaktandmed
SUHTLEMINE telefoni teel, reisiinfo küsimine, suhtlemine piletikassas, rongis, ametiasutustes,
hotellis, tänaval, liiklusvahendis.,kohvikus
Keeleteadmised
1) omandatud keeleteadmiste süvendamine
2) järgarvud
3) aastaarvud
4). käskivkõneviis
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5) eessõnad
6) omastavad asesõnad
7) antonüümid
2.2. Lõiming teiste ainetega
Inimeseõpetus - tervise olemus, tervislik eluviis, tervise ohud, keskkond ja tervis, suhtlemine
teistega ja iseendaga, enesekehtestamine , sotsiaalne kompetentsus, probleemide lahendamine,
erinevuste aktsepteerimine, mälu, mõtlemine, tegevuse regulatsioon, perekonnaelu,
lastekasvatamine perekonnas, perekonna osa inimese elus.
Ühiskonnaõpetus - inimeste tegutsemise peamised ressursid, inimesed ja seadused, inimene ja
teave, peremajandus, rikkus ja vaesus, karjääri ja toimetuleku planeerimine, konkurents tööturul,
indiviid ühiskonnas, rahvusvaheline suhtlemine
Ajalugu - ajaloosündmused Venemaal ja Eestis .
Muusikaõpetus - vene heliloomung ( vene lauljad ja ansamblid)
Ingise keel – rahvusvahelised sõnad ( takso, meil, metroo, sms jne, inetrnet, ostingumootorid)
2.3. Õppekava läbivate teemade käsitlemine.
Läbiva teema "Keskkond ja säästev areng". Õpilane suhtub austusega teistesse
kultuurikeskkondadesse, ta mõistab inimese ja keskkonna vahelisi seoseid, väärtustab
mitmekesist looduslikku, sotsiaalset ja kultuurikeskkonda, oskab kujundada ja vajadusel taastada
tervislikku elukeskkonda.
Läbiva teema "Tööalane karjäär ja selle planeerimine". Õpilasel on kujunenud arvamus iseendast
(huvid, võimed, oskused), ta planeerib oskuslikult oma tegevust ja aega (vabaaeg, tööaeg,
kohustused perekonnas jne.) harjutatakse käitumist piletikassas, rongis, ametiasutustes, hotellis
jne, suhtlemist telefoni teel, käitumist tööintervjuul. Õpilane suudab järgida koostegutsemise
reegleid, oskab hinnata oma eeldusi, soove ja võimalusi karjäärivalikute tegemisel, mõistab oma
osa ja vastutust ühiskonnas, CV koostada, infot hankida.
Läbiva teema "Turvalisus" õpetusega taotletakse, et õpilane oskab hinnata ohtlikke olukordi ja
neis käituda. Õpilane mõistab, et igaüks vastutab ise oma käitumise eest, teab tervist tugevdavaid
ja tervist kahjustavaid tegureid ning tervise riske.
3. Eeldatav õpitulemus
õppeaasta lõpus 12.klassi õpilane
kuulamisel:
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- saab aru kaasõpilaste vestlusest;
- mõistab kuuldud teksti põhiideed.
lugemisel:
- saab aru tekstis sisalduvast konkreetsest informatsioonist, oskab väljendada oma arvamust
tekstist saadud info kohta, oskab järjestada tekstilõike, kavastada;
- taipab teksti sisu sõnamoodustuselementide põhjal;
- loeb lühikesi tekste sõnavara arendamiseks, vajadusel ka häälega, demonstreerib
lugemisvilumust.
kõnelemisel:
- suudab osaleda vestluses kaasõpilastaga (alustada, jätkata, lõpetada vestlust) vastavalt ainekava
teemadele;
- oskab väljendada oma arvamust probleemi kohta, kirjeldada sündmusi;
- on võimeline esinema lühikese kõnega;
- oskab vastata erinevatele küsimustele.
kirjutamisel:
- oskab kirjutada lühikest sõnumit, meili, kirja, CV, täita ankeete;
- tõlkida teksti sõnastiku abil või ilma, kasutades õpitud keeleteadmisi ja grammatika tabeleid.
Ainevaldkond „Võõrkeeled“
Valikaine soome keel
1. Keelepädevus
Gümnaasiumi lõpetaja
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab toime tulla teda puudutavates
igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeelt emakeelena kõnelejaga;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ja oskab
suhtluses sellega arvestada.
2. Õppeaine kirjeldus
Valikainet soome keel õpitakse kuus kursust.
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Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppemeetodeid.
Rakendatakse paaris- ja rühmatööd, toetatakse võõrkeelse suhtlusoskuse väljakujunemist.
Teemavaldkonnad ja nende alateemad on igapäevaelus sageli omavahel läbi põimunud ning nii
on neid võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Eri teemade kaudu on õpilasel võimalus võrrelda
Eesti ja õpitava keelega seotud kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas
keeleoskustaset, õpilase huve ning teemade päevakohasust.
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks.
3. Õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;
2) saab hakkama igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, tuginedes õpitud
kultuuriteadmistele;
3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;
4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu;
5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni
leidmiseks.
4. Õppesisu
Mina ja teised: enesetutvustus, huvid ja eelistused; perekond, sõbrad ja tuttavad; välimus ja
iseloom; ühised tegevused; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad.
Kodu ja kodukoht: kodu, perekond, sugulased; kodu kui eluruum; kodukoht; tähtpäevad;
loodus, aastaajad ja ilm; kodukoha pärimused, traditsioonid ja kombed.
Riigid ja nende kultuur: maad, riigid ja rahvad; tavad ja tähtpäevad, kultuuriline mitmekesisus;
õpitavat keelt kõnelevate riikide olulisemad sündmused ja inimesed.
Igapäevaelu: igapäevased tegemised, sh olme; tee küsimine ja juhatamine; tegevusalad ja
ametid; toitumine; tervis.
Vaba aeg: erinevad vaba aja veetmise viisid; reisimine, meedia.
Keeleteadmised
Grammatilisi vahendeid on vaja selleks, et toime tulla teatud keelekasutusolukordades.
Grammatika õpetamise eesmärgiks on kujundada õpilases arusaam, et soome keeles suheldes
võib paljus toetuda eesti keelele. Seetõttu peab õpilast julgustama kasutama eesti keele malle
seal, kus eesti ja soome keel sarnanevad. Et kahel keelel on siiski ka hulgaliselt erinevusi, tuleb
grammatika õpetamisel/õppimisel nendele tähelepanu pöörata, eriti juhtudel, kus erinevused
võivad hakata suhtlemist takistama.
Grammatika omandamine algab keelendi mõistmisest ja alles hiljem jõutakse keeleloomeni.
Seetõttu ei eeldata ilmtingimata kõigi tabelis loetletud grammatiliste vahendite täielikku
valdamist. Keelepädevus põhineb keeleteadmistel. Õpilaselt oodatakse toimetulekut järgmiste
grammatiliste vahenditega:
HÄÄLDAMINE

TEGUSÕNA.
AJAD

Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, klusiilide õige hääldus,
sõna rõhk. Eesti ja soome keele häälduse võrdlus (vokaalharmoonia,
järgsilpide pikad vokaalid).
Verbi algvormi tunnused, verbitüübid (I-VI), astmevaheldus verbides.
Pööramine jaatavas ja eitavas kõnes kõikides ajavormides, nud-kesksõna,
pitää/ tykätä-verbi rektsioon, illatiivi nõudvad verbid jne.
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TEGUMOED.
KÕNEVIISID
KÄÄNDSÕNA.
NIMISÕNA
OMADUSSÕNA
ARVSÕNA

Enam kasutatavad -tta/-ttä verbid (minua janottaa, harmittaa, väsyttää). Mainfinitiiv ja selle käänded.
Umbisikuline tegumood
Kindel kõneviis, käskiva kõneviisi sina- ja teie-vorm, tingiv kõneviis, selle
kasutamine viisaka palve, soovi edastamiseks.
Tüvevaheldus, sealhulgas astmevaheldus. Käänamine ainsuses ja mitmuses.
Mitmuse osastava kasutamise erinevus eesti keelest (me olemme virolaisia).
Omadussõnade võrdlusastmed. Keskvõrdes olevate omadussõnade
käänamine.
Põhiarvsõnade käänamine (kauppa on auki kahdeksasta kuuteen).
Järgarvsõnad ja nende käänamine (asun viidennessä kerroksessa).

ASESÕNA

Asesõnad (isikulised, küsivad, näitavad ja umbmäärased asesõnad) ja nende
käänamine.

MUUTUMATUD
SÕNAD

Sidesõnad (koska, että, jotta, kun, jos, kuin ja nende erinev kasutamine).
Ühendsidesõnad (sekä … että jne) ning ees- ja tagasõnad (jälkeen jne).
Määrsõnad ja nende kasutamine koos õigete käänetega.
Nädalapäevad, kell, kuud, ajaväljendamine, kuupäev
Küsisõnad, küsimuste ja vastuste seos, olulisemad lausekonstruktsioonid ja
sõnajärjemallid.

AJAVÄLJENDAMINE
LAUSEÕPETUS

5. Õppetegevus
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetus võib kursuseti erineda. Õpilane
loeb lihtsamaid teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis
eeldavad loovat lähenemist. Soome keele õpe on lõimitud eesti keele õppega: õpilased
kõrvutavad ja analüüsivad keelte sarnasusi ja erinevusi, õpivad nägema keeltevahelisi seoseid
ning jälgima oma keelekasutust.
6. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa ja Märjamaa
Gümnaasiumi õppekava üldosa sätetest. Kujundav hindamine toimub pidevalt kogu
õppeprotsessi vältel kas tagasiside andmisena, juhendamisena või arutelu, mängu, töölehe
täitmise, rühmatöö juhendamise vms tegevuse ajal. Soome keele õpitulemuste saavutatust
hinnatakse sõnaliste hinnangutega „arvestatud“ (A) või „mittearvestatud“ (MA). Hinnangu
„arvestatud“ saamise eelduseks on osalemine õppetöös ning klassi- ja kodutööde täitmine.
Valikaine rootsi keel
1. ÕPPE–EESMÄRGID
•
Põhiteadmiste omandamine rootsi keele ülesehitusest;
•
Baassõnavara omandamine;
•
Õige häälduse ja intonatsiooni õpetamine;
•
Igapäevase suhtlusoskuse omandamine;
•
Ülevaate saamine Rootsi riigist ja kultuurist;
•
Meedia kaudu saadud lihtsama informatsiooni mõistmine.
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2. ÕPPESISU (kolm õppeaastat, kaks tundi nädalas)
I õppeaasta 2 tundi nädalas:
KEELETEADMISED
Nimisõna: sugu, mitmuse moodustamine ( 5 deklinatsiooni), määratud ja määramata vorm ja
nende kasutamine, omastava käände moodustamine.
Omadussõna: omadussõna põhivormid, ühildumine nimisõnaga määramata vormis ainsuses ja
mitmuses, ühildumine ka öeldistäitena.
Asesõna: isikuline asesõna alusena ja sihitisena, näitavad asesõnad (den, den här), omastavad
asesõnad, umbmäärased asesõnad (någon, ingen), det-konstruktsioonid, reflektiivsed asesõnad,
küsivad asesõnad, siduv asesõna som.
Arvsõna: põhiarvud, järgarvud.
Tegusõna: tegusõna 4 konjugatsiooni; preesensi, imperfekti ja futuurumi moodustamine ja
kasutamine, tähtsamad ebareeglipärased tegusõnad, käskiv kõneviis, modaalverbid ( kunna, vilja,
få, måste ).
Eessõnad: tähtsamad eessõnad, (i, på, från, vid, hos, med, under, bakom, brevid, över, mellan,
till, framför ) ja mõned lihtsamates ajamäärustes kasutatavad eessõnad (på, i, om).
Lauseõpetus: lihtlause sõnade järjekord; jaatav, eitav ja küsiv lause, lühivastused, konstruktsioon
det finns kasutamine.
Tuletusõpetus: lihtsamate liitsõnade tuletamine, negatiivne eesliide o-.
TEEMAD
Tutvustamine, tutvumine. Perekonnast, selle liikmetest, ametitest, tööst. Kellaaeg, nädalapäevad,
kuud. Aastaajad, ilm. Vaba aeg, huvialad, mida meeldib teha. Koolielu. Kauplustes toiduainete
ostmine. Tee juhatamine. Sünnipäev. Mõned pühad (Lucia päev, jõulud)
II õppeaasta 2 tundi nädalas
KEELETEADMISED
Nimisõna: koos omadussõnaga seotud tekstis, mitmuse määratud vorm.
Omadussõna: ühildumine nimisõnaga määratud vormis nii ainsuses kui ka mitmuses,
võrdlusastmed.
Asesõna: näitavad asesõnad (denna, samma, sådan ), siduvad asesõnad ( vad, vilken, vars ),
umbmäärane asesõna (man, varje, all, båda, själv).
Arvsõna: aastaarvud ja kuupäevad.
Tegusõna: perfekti ja pluskvamperfekti moodustamine ja kasutamine, infinitiivi kasutamine,
abitegusõnad, reflektiivsed tegusõnad, aegade ühildumine pea-ja kõrvallauses.
Eessõna: eessõnad aja- ja kohaväljendites.
Määrsõna: määrsõna tuletamine omadussõnast, aega ja kohta tähistavad adverbid.
Sidesõnad: lihtsamad alistavad sidesõnad.
Lauseõpetus: sõnade järjekord põimlauses, liikuva määruse asend.
TEEMAD
Päevaplaan, nädalalõpuplaanid. Loodus ja loomad. Toidud Eestis ja Rootsis. Riiete ja jalanõude
ostmine. Kodused majapidamistööd. Pühad ja nendega seotud traditsioonid (jaanipäev, jõulud,
jne). Telefonivestlused. Reisimine. Rootsi riik ja tähtsamad geograafilised näitajad.
III õppeaasta 2 tundi nädalas
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KEELETEADMISED
Omadussõnad: ülivõrde määratud vorm.
Asesõna: siduvad asesõnad (vad som, vem som ), umbmäärased asesõnad
( allting, varannan ).
Tegusõna: partikkelverb, depoonensverbid, s-passiiv, vara-ja bli-passiiv, preesensi ja perfekti
partitsiibi tutvustamine.
Sidesõna: rinnastavad ja alistavad sidesõnad.
Lauseõpetus: tingimuslaused, kaudne kõne, emfaatiline konstruktsioon.
Tuletusõpetus: nimisõna, tegusõna ja omadussõna tuletamise tutvustamine.
TEEMAD
Rootsi riik ja ühiskond. Puhkus ja koolivaheaeg. Arsti juures ja apteegis. Sõprus, armastus,
abielu. Tuntud rootslased läbi aegade. Kuulsamad kirjanikud. Pühad ja traditsioonid (Nobeli
päev, vähipidu, volbriöö).
3. ÕPITULEMUSED
3-aastase kursuse lõpul peaks õpilane:
•
tulema toime igapäevase suhtlemisega riigirootsi keeles;
•
oskama lugeda adapteerimata teksti sõnaraamatu abil;
•
oskama kirjutada kirja, avaldust, täita lihtsamaid blankette;
•
suutma aru saada normaaltempos kõneldavast riigirootsi keelest;
•
omama elementaarseid teadmisi Rootsi kultuurist, geograafiast ja ühiskonnast;
•
sõnavara maht: ca 1500-2000 sõna.
Ainevaldkond „Matemaatika”
10. klass kitsas
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

I kursus „Arvuhulgad. Avaldised.
Võrrandid ja võrratused”
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Naturaalarvude hulk N, täisarvude hulk
Z ja ratsionaalarvude hulk Q.
Irratsionaalarvude hulk I.
Reaalarvude hulk R. Reaalarvude
piirkonnad arvteljel. Arvu
absoluutväärtus. Ratsionaalavaldiste
lihtsustamine. Arvu n-es juur. Astme
mõiste üldistamine: täisarvulise ja
ratsionaalarvulise
astendajaga aste. Murdvõrrand. Arvu
juure esitamine ratsionaalarvulise
astendajaga astmena.
Tehted astmetega ning tehete näiteid
võrdsete juurijatega juurtega. Võrratuse
mõiste ja omadused.
Lineaar- ja ruutvõrratused. Lihtsamate,
sealhulgas tegelikkusest tulenevate
tekstülesannete
lahendamine võrrandite abil.

Taotletavad õppetulemused
1) eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja
reaalarve;
2) eristab võrdust, samasust, võrrandit
ja võrratust;
3) selgitab võrrandite ja võrratuste
lahendamisel kasutatavaid
samasusteisendusi;
4) lahendab ühe tundmatuga lineaar-,
ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid
ning nendeks
taanduvaid võrrandeid;
5) sooritab tehteid astmete ja juurtega,
teisendades viimased
ratsionaalarvulise astendajaga
astmeteks;
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja
juuravaldisi;
7) lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi
ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste
süsteeme;
8) lahendab lihtsamaid, sh
tegelikkusest tulenevaid
tekstülesandeid võrrandite ja
võrrandisüsteemide
abil.

Lõiming teiste
ainetega
Füüsika- Arvu
astmed,
absoluutväärtus
Geograafia-Arvu
astmed,
absoluutväärtus
Vene keel, inglise
keel- arvude ja
järkude nimetused.

II kursus „Trigonomeetria”
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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
8
graafikud. Trigonomeetria põhiseosed α
α
α cos
sin
tan = , sin2 α+cos2 α = 1, cos α =
sin(90°– α),
sin α = cos(90°– α), tan α = tan(90 – )
1
° α , sin(–α) = – sin α, cos(–α) = cos α,
tan(–α) = – tan α,
sin(α + k·360°) = sin α, cos(α + k·360°)
= cos α, tan(α + k·360°) = tan α. Siinusja koosinusteoreem.
Kolmnurga pindala valemid, nende
kasutamine hulknurga pindala
arvutamisel.
Kolmnurga lahendamine. Ringjoone
kaare kui ringjoone osa pikkuse ning
ringi sektori kui ringi
osa pindala arvutamine. Rakendussisuga
ülesanded.

Taotletavad õppetulemused
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 kui ringjoone osa
pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa
pindala;
7) lahendab lihtsamaid rakendussisuga
planimeetriaülesandeid.

Lõiming teiste
ainetega
Füüsika, geograafia,
bioloogia- nurgad
leidmine. Füüsika,
geograafia, bioloogianurgad leidmine.

III kursus „Vektor tasandil. Joone
võrrand”
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Taotletavad õppetulemused

Punkti asukoha määramine tasandil.
Kahe punkti vaheline kaugus. Vektori
mõiste ja tähistamine.
Vektorite võrdsus. Nullvektor,
ühikvektor, vastandvektor, seotud
vektor, vabavektor. Jõu
kujutamine vektorina. Vektori
koordinaadid. Vektori pikkus. Vektori
korrutamine arvuga.
Vektorite liitmine ja lahutamine
(geomeetriliselt ja koordinaatkujul).
Kahe vektori vaheline nurk.
Kahe vektori skalaarkorrutis, selle
rakendusi. Vektorite kollineaarsus ja
ristseis. Sirge võrrand
(tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga,
punkti ja tõusuga määratud sirge). Kahe
sirge
vastastikused asendid tasandil. Nurk
kahe sirge vahel. Parabooli võrrand.
Ringjoone võrrand.
Joonte lõikepunktide leidmine. Kahe
tundmatuga lineaarvõrrandist ning
lineaarvõrrandist ja
ruutvõrrandist koosnev
võrrandisüsteem. Rakendussisuga
ülesanded.

1) selgitab vektori mõistet ja vektori
koordinaate;
2) tunneb sirget, ringjoont ja parabooli
ning nende võrrandeid, teab sirgete
vastastikuseid
asendeid tasandil;
3) liidab ja lahutab vektoreid ning
korrutab vektorit arvuga nii
geomeetriliselt kui ka
koordinaatkujul;
4) leiab vektorite skalaarkorrutise,
rakendab vektorite ristseisu ja
kollineaarsuse tunnuseid;
5) koostab sirge võrrandi, kui sirge on
määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja
algordinaadiga,
kahe punktiga;
6) määrab sirgete vastastikused
asendid tasandil;
7) koostab ringjoone võrrandi
keskpunkti ja raadiuse järgi;
8) joonestab sirgeid, ringjooni ja
paraboole nende võrrandite järgi;
9) leiab kahe joone lõikepunktid (üks
joontest on sirge);
10) kasutab vektoreid ja joone
võrrandeid rakendussisuga
ülesannetes.

Lõiming teiste
ainetega
Füüsika –
vektoriaalsed
suurused (jõud,
kiirus, kiirendus jne. )
Geograafia –
Kaugused kaardil
gloobusel

11. klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

IV kursus „Tõenäosus ja statistika”

Sündmus. Sündmuste liigid. Suhteline
sagedus, statistiline tõenäosus.
Klassikaline tõenäosus.
Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste
korrutis. Sõltumatute sündmuste
korrutise tõenäosus.
Sündmuste summa. Välistavate
sündmuste summa tõenäosus.

1) eristab juhuslikku, kindlat ja
võimatut sündmust;
2) selgitab sündmuse tõenäosuse
mõistet ning sõltumatute
sündmuste korrutise ja
välistavate
sündmuste summa tähendust;
3) selgitab faktoriaali,

Majandus – statistilised
kokkuvõtted,
prognoosid
Ühiskonnaõpetus –
riigi ja rahvastikuga
seotud probleemid
Keemia – ainete
liitumine ja lagunemine
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

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).

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.

V kursus „Funktsioonid I”
Funktsioonid y=ax+b, y=ax2+bx+c, y=
x
a (kordavalt). Funktsiooni mõiste ja
üldtähis.
Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni
määramis- ja muutumispiirkond. Paarisja paaritu
funktsioon. Funktsiooni nullkohad,
positiivsus- ja negatiivsuspiirkond.
Funktsiooni kasvamine ja
kahanemine. Funktsiooni ekstreemum.
Funktsioonid y=axn (n=1, 2, –1 ja –2).
Arvu logaritmi
mõiste. Korrutise, jagatise ja astme
logaritm. Logaritmimine ja
potentseerimine (mahus,
mis võimaldab lahendada lihtsamaid

Lõiming teiste
ainetega
Füüsika – molekulide
liikumine, lagunemine

.
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

Füüsika, keemia,
geograafia, majandus
jne.- graafikute
joonestamine
Majandus – protsendid,
logaritmiline
muutumine
Füüsika, keemia –
eksponent ja
logaritmvõrrandid
ülesannetes
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eksponent- ja logaritmvõrrandeid).
Pöördfunktsioon.
Funktsioonid y=ax ja y=loga x.
Liitprotsendiline kasvamine ja
kahanemine. Näiteid mudelite
kohta, milles esineb y=eax. Lihtsamad
eksponent- ja logaritmvõrrandid.
Mõisted arcsin m,
arccos m ja arctan m. Näiteid
trigonomeetriliste põhivõrrandite
lahendite leidmise kohta.

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

eksponent- ja logaritmvõrrandeid
astme ning logaritmi
definitsiooni
vahetu rakendamise teel;
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.

VI kursus „Funktsioonid II”

Arvjada mõiste, jada üldliige.
Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja
summa valem. Geomeetriline
jada, selle üldliikme ja summa valem.
Funktsiooni tuletise geomeetriline
tähendus. Joone puutuja tõus, puutuja
võrrand. Funktsioonide
y=xn (nZ), y=ex, y=ln x tuletised.
Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja
jagatise tuletised.
Funktsiooni teine tuletis. Funktsiooni
kasvamise ja kahanemise uurimine ning
ekstreemumite
leidmine tuletise abil. Lihtsamad
ekstreemumülesanded

1) selgitab arvjada ning
aritmeetilise ja geomeetrilise
jada mõistet;
2) rakendab aritmeetilise ja
geomeetrilise jada üldliikme
ning n esimese liikme summa
valemit, lahendades lihtsamaid
elulisi ülesandeid;
3) selgitab funktsiooni tuletise
mõistet, funktsiooni graafiku
puutuja mõistet ning funktsiooni
tuletise geomeetrilist tähendust;
4) leiab ainekavaga määratud
funktsioonide tuletisi;
5) koostab funktsiooni graafiku
puutuja võrrandi antud
puutepunktis;
6) selgitab funktsiooni
kasvamise ja kahanemise seost
funktsiooni tuletisega,
funktsiooni
ekstreemumi mõistet ning

Füüsika- kiiruse ja
kiirenduse seos
tuletisega, majanduskasvamine,
kahanemine, vastavad
graafikud
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Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

ekstreemumi leidmise eeskirja;
7) leiab lihtsamate funktsioonide
nullkohad, positiivsus- ja
negatiivsuspiirkonnad, kasvamis
ja
kahanemisvahemikud,
maksimum- ja miinimumpunktid
ning skitseerib nende järgi
funktsiooni graafiku;
8) lahendab lihtsamaid
ekstreemumülesandeid
VII kursus „Kordamine”

Tõenäosus (klassikaline, statistiline,
geomeetriline)
Sündmuste korrutis, summa
Kombinatsioonid
Statistika
Funktsiooni mõiste (pöördf-n, paarisf.n)
Eksponentf-n ja võrrand
Logaritmf- n ja võrrand
Aritmeetiline ja geomeetriline jada
Funktsiooni tuletis, selle rakendusi

Oskab arvutada tõenäosust,
tunneb erinevaid võimalusi
Tunneb põhimõisteid statistikast,
oskab lahendada vastava sisuga
ülesandeid
Tunneb f-ni erinevaid liike
Oskab uurida nimetatud f-ne,
lahendada võrrandeid
Oskab kasutada jadasid
ülesannete lahendamisel
Oskab leida f- ni tuletist, teab
selle rakendusi

Füüsika, keemia,
geograafia, majandus
jne.- graafikute
joonestamine
Majandus – protsendid,
logaritmiline
muutumine
Füüsika, keemia –
eksponent ja
logaritmvõrrandid
ülesannetes

12. klass
Õppesisu
VIII kursus „Tasandilised
kujundid. Integraal”
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.

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste ainetega

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

Füüsika, geograafiapindalad, majandusrakendusülesanded
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Kõvertrapets,
selle pindala. Lihtsamate
funktsioonide integreerimine.
Tasandilise kujundi pindala
arvutamine
määratud integraali alusel.
Rakendusülesanded.
IX kursus „Stereomeetria”
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.

X kursus „Kordamine”
Tasandilised
kujundid(kolmnurgad, nelinurgad,
hulknurk, ring)
Ruumigeomeetria (sirged ja
tasandid ruumis)
Ruumilised kujundid(Prisma,
püramiid, silinder, koonus, kera)
Integraal ja selle rakendusi
XI kursus „ Kordamine
riigieksamiks
Ratsionaal- ja irratsionaalavaldiste

Taotletavad õppetulemused
integraale (polünoomidest);
4) selgitab kõvertrapetsi mõistet
ning rakendab Newtoni-Leibnizi
valemit määratud integraali
arvutades;
5) arvutab määratud integraali
järgi tasandilise kujundi pindala.

Lõiming teiste ainetega

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) selgitab ainekavas nimetatud
tahk- ja pöördkehade omadusi
ning nende pindala ja ruumala
arvutamist;
3) kujutab tasandil ruumilisi
kujundeid ning nende lihtsamaid
lõikeid tasandiga;
4) arvutab ainekavas nõutud
kehade pindala ja ruumala;

Füüsika-pindalad,
ruumalad, majandusgraafikud, geograafiakaugused, sarnasus

5) rakendab trigonomeetria- ja
planimeetriateadmisi lihtsamaid
stereomeetriaülesandeid
lahendades;
6) kasutab ruumilisi kujundeid
kui mudeleid, lahendades
tegelikkusest tulenevaid
ülesandeid.
Tunneb vastavaid geomeetrilisi
kujundeid, oskab teha vastavaid
arvutusi kujundite kohta

Füüsika-pindalad,
ruumalad, majandusgraafikud, geograafiakaugused, sarnasus

Teab vastavate teemade kohta

Füüsika, keemia,
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lihtsustamine
Võrrandid ja võrratused ning
süsteemid
Trigonomeetria (lihtsustamine,
kolmnurgad, võrrandid)
Tõenäosus
Eksponent ja logaritmvõrrandid
Funktsiooni tuletis ja selle
rakendused
Sirged vektorid
Integraal ja selle rakendused
Planimeetria ja stereomeetria
Aritmeetiline ja geomeetriline jada

Taotletavad õppetulemused
valemeid ja seoseid
Oskab lahendada vastavaid
ülesandeid kitsa matemaatika
tasemel

Lõiming teiste ainetega
bioloogia, majandus,
geograafia

Lai matemaatika
10 kl
Õppesisu
I kursus „Avaldised ja arvuhulgad”
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

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

selgitab naturaalarvude hulga N,
täisarvude hulga Z,
ratsionaalarvude hulga Q,
irratsionaalarvude
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 ratsionaalja irratsionaalavaldisi;
8) lahendab rakendussisuga
ülesandeid (sh protsentülesanded).

Füüsika- Arvu
astmed,
absoluutväärtus
Geograafia-Arvu
astmed,
absoluutväärtus
Vene keel, inglise
keel- arvude ja
järkude nimetused.
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Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

I kursus „Avaldised ja arvuhulgad”
II kursus „Võrrandid ja
võrrandisüsteemid”

1) selgitab võrduse, samasuse ja
Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandite võrrandi, võrrandi lahendi,
samaväärsus, samaväärsusteisendused. võrrandi- ja võrratusesüsteemi
Lineaar-, ruut-,
lahendi ning lahendihulga mõistet;
murd- ja juurvõrrandid ning nendeks
2) selgitab võrrandite ning nende
taanduvad võrrandid. Üht
süsteemide lahendamisel
absoluutväärtust sisaldav võrrand.
rakendatavaid samasusteisendusi;
Võrrandisüsteemid, kus vähemalt üks 3) lahendab ühe tundmatuga
võrranditest on lineaarvõrrand. Kahe- lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid
ja kolmerealine
juurvõrrandeid ning nendeks
determinant. Tekstülesanded.
taanduvaid võrrandeid;
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
võrrandisüsteeme
lahendades.
3.4. III kursus „Võrratused.
Trigonomeetria I”

Majandus- palkade
arvutamine
võrrandi abil
Keemiareaktsioonivõrrandi
te
tasakaalustamine

Võrratuse mõiste ja omadused.
Lineaarvõrratused. Ruutvõrratused.
Intervallmeetod. Lihtsamad
murdvõrratused. Võrratusesüsteemid.
Teravnurga siinus, koosinus ja
tangens. Täiendusnurga
trigonomeetrilised funktsioonid.
Trigonomeetrilised põhiseosed
täisnurkses kolmnurgas.

Füüsika,
geograafia,
bioloogia- nurgad
leidmine.

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;
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

I kursus „Avaldised ja arvuhulgad”
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.
IV kursus „Trigonomeetria II”

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 xNurga 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

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 kui ringjoone osa
pikkuse ning ringi sektori kui ringi
osa pindala;
7) lahendab lihtsamaid
rakendussisuga
planimeetriaülesandeid.

Füüsika,
geograafia,
bioloogia- nurgad
leidmine.

Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Ajalugu
Õppeaine kirjeldus.
Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks
vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust,
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tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu
ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi
isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt.
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.
Ainesisus, suurte teemablokkide sees võib rakendada võrdluse ja üldistuse tegemiseks temaatilist
käsitlust kõigis kursustes.
Ajalugu õpitakse 6 kohustuslikku kursust: „Üldajalugu“, „Eesti ajalugu I (kuni 16.–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.
Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede
dimensioon. Erinevaid teemasid õppides võib rõhk olla kõigil võrdselt või mõnel nimetatutest.
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.
Ajalooõpetuses väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust ning kujundatakse mõistmist, et
mitmekesisus on ühiskonna rikkus ja arengu tingimus. Teadvustatakse õppija rolli
kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana. Ajalooõpetus toetab õppija enesemääratluse
kujunemist ja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise
seisukohast lähtudes.
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. Selle kogemuse ühendamisel koolis
64

õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult välja arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti rikastab
ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade käsitlemine erinevatest aspektidest lähtuvalt.
Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:
1)
ajas orienteerumise oskus; oskus leida, analüüsida ja mõista seoseid ning mõtestada
ajaloolise keskkonna kujunemist;
2)
ajalooalaste mõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; oskussõnavara laienemine;
3)
ajalooalaste küsimuste esitamine ning neile vastates erinevate lahenduste pakkumine;
4)
funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja
seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;
5)
empaatia, 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, IKTvahendite kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks.
Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning see toimub erinevate õppeteemade
läbimise kaudu. Oskuse eeldatavat saavutustaset kirjeldatakse gümnaasiumi lõpul
õpitulemustena.
Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1)
tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid
Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste ja protsesside erineva tõlgendamise põhjusi;
2)
tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust,
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli
kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana;
3)
võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi arengusuundi
ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja
väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma majandusele ning poliitikale eri ajastutel,
analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahendamise viise;
4)
leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh
ajalookaarte ja seisukohti, 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, väljendab oma
teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT-vahendeid;
6)
suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu
läbi ning võttes arvesse ajastu eripära.
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Üldajalugu – 35 tundi
Gümnaasiumi kohustuslik üldajaloo kursus kontsentreerub Euroopa ajaloo kõige olulisematele
ühiskondlikele ja kultuurilistele nähtustele, mille tundmine on haritud inimesele
enesestmõistetavalt tarvilik. Kursus juhatab sisse gümnaasiumi ajalooõpetuse ja annab seega
tausta järgnevate Eesti ajaloo kursuste õppimiseks. Suunitlus on sotsiaal-kultuuriline; poliitilist
ajalugu käsitletakse vaid niivõrd, kuivõrd on minimaalselt vajalik sotsiaalsete ja kultuuriliste
protsesside mõistmiseks, ning üksikuid riike vaadeldakse vaid selleks, et näitlikustada üldisemat
(Inglismaa ja parlamentarism, Prantsusmaa ja absolutism jt). Eesmärk on luua ülevaatlik
tervikpilt Euroopa tsivilisatsiooni peamistest arengujärkudest (antiikaeg, keskaeg, uusaeg), tuues
esile nähtused, mille mõju ulatub tänapäeva (Kreeka-Rooma kodanikuühiskond, Rooma
õiguskorraldus, ristiusk, reformatsioon, valgustusideed, industriaalühiskond, sotsialismiideoloogia jne), ja näidates sotsiaalmajanduslikke, riiklikke ning kultuurilisi protsesse nende
olemuslikus seoses.
I TEEMA: Antiikaeg – 10–12 tundi
Õpitulemused
Teema “Antiikaeg” läbimise järel õpilane:
1)
mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal;
2)
selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning
mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval;
3)
tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja
keisririigi toimimise põhimõtteid;
4)
iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse
tekkelugu ja kujunemist riigiusuks;
5)
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 järgmisi mõisteid: polis, aristokraatia, türannia, demokraatia,
hellen, barbar, kodanik, senat, konsul, vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament,
Uus Testament, Rooma õigus.
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Õppesisu:
Antiikaeg
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD

LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
TEEMAD
Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, Vahemeremaad ja nende sidemed Lähis-Ida
elu-olu. Sparta ja Ateena.
kultuuripiirkonnaga.
Hellenid ja barbarid: Hellenite kasvatus,
Kreeta-Mükeene kultuur. Arheoloogilised
haridus ja igapäevane elu.
kaevamised: Knossos, Mükeene, Trooja. Kiri,
Kreeka kultuur: Mütoloogia ja religioon.
selle dešifreerimise tulemused. Ateena
Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus.
õitseng. Perikles. Majanduse areng. Sõjandus.
Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates,
Ateena akropol.
Platon, Aristoteles. Olümpiamängud.
Olümpose jumalad ja kangelased. ja
Makedoonia tõus ja hellenism: Aleksander
draamakirjandus. Kosmopolitism.
Suur.
Etruskid. Kreeka linnad Lõuna-Itaalias.
Rooma riigi teke
Rooma linna teke.
Rooma vabariik ja selle korraldus.
Vabariigi kehtestamine.
Rooma tõus suurriigiks: Armee. Caesar.
Puunia sõjad.
Keisrivõimu kehtestamine: Augustus.
Patriitsid ja plebeid.
Lääne-Rooma ja Ida-Rooma.
Kodusõjad.
Rooma ühiskond ja elu-olu: Perekond,
Rooma impeerium võimsuse tipul. Pompei.
kasvatus ja haridus. Rooma õigus. Rooma – Suur rahvasterändamine. Sõjaväe
antiikaja suurlinn. Ehituskunst.
barbariseerumine.
Religioon: Ristiusu teke ja levik ning tõus
Skulptuur. Maalikunst. Avalikud mängud:
riigiusuks.
tsirkus, gladiaatorid, teater, Termid.
Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja tähtsus Kreeka kultuur Rooma keisririigi ajal.
maailma ajaloos.

II TEEMA: Keskaeg - 10–12 tundi
Õpitulemused
Teema “Keskaeg” läbimise järel 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 järgmisi mõisteid: kirik, klooster, vaimulikud ordud,
ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit,
skolastika, koraan;
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9)
teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning iseloomustab
nende tegevust.
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Õppesisu:
Keskaeg
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD

LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
TEEMAD
Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi
Ida-Rooma. Bütsantsi kultuur.
langus.
Vana-Vene riik ja ühiskond
Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide Rüütlikombestik ja aukoodeks.
teke.
Kangelaseepos. Rüütliromaan.
Ühiskond ja eluolu: Läänikord. Feodaalide ja Panganduse algete teke.
talurahva elu-olu. Rüütlikultuur.
Linnakirjandus. Rebaseromaan.
Linnaühiskond: kaubandus, käsitöö,
Trubaduuride luule. Teater. Muusika.
valitsemine.
Islami teke ja levik: Muhamed. Koraan.
Sunna. Islami uskumused ja tavad.
Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet:
Araabia kalifaat ja selle lagunemine.
keisrivõim ja paavstlus. Religiooni
Kirikuinstitutsioonide kujunemine ja areng.
dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus.
Paavstiriigi teke. Paavstivõimu tõus ja
Ristisõjad.
langus. Kloostrid. Kerjusmungaordud.
Ülikoolid ja skolastika.
Ketserid ja inkvisitsioon.
Ida- ja Lääne kiriku vastuolu. Suur
kirikulõhe.
Kiriku osa keskaja kultuuris. Bütsants
antiikse kultuuripärandi säilitajana.
Vaimulikud ordud. I–IV ristisõda
Religioosne maailmapilt.
Arhitektuur ja kunst: romaani ja gooti stiil.
Teadus. Linnakoolide teke. Aquino Thomas.
III TEEMA: Uusaeg – 10–-12 tundi
Õpitulemused
Teema “Uusaeg” läbimise järel õpilane:
1)
mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist
uusajal;
2)
iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessanssi, maadeavastuste ja reformatsiooni
osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;
3)
teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale;
4)
iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule;
5)
näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;
6)
tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal;
7)
seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: renessanss, humanism, reformatsioon,
absolutism, parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol,
urbaniseerumine, sotsialism;
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8)
teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin
Luther, Louis XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarck,
ning iseloomustab nende tegevust.
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Õppesisu:
Uusaeg
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
Uue maailmapildi kujunemine: Renessanss ja
humanism, maadeavastuste mõjud ja
tagajärjed, reformatsioon ja
vastureformatsioon.
Absolutism ja parlamentarism: poliitiline
kaart uusaja alguses. Absolutism
Prantsusmaal, parlamentarismi kujunemine ja
kindlustumine Inglismaal. Ameerika
Ühendriikide iseseisvumine.
Valgustus. Prantsuse revolutsioon ja
Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale.
Viini kongress. Rahvusluse tõus ja
rahvusriikide teke.
Industriaalühiskond: Tööstuslik pööre,
industriaalühiskonna iseloomulikud
tunnused, masstootmine ja monopolid.
Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia
areng uusajal.

LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
TEEMAD
Antiikkultuuri taassünd Itaalias.
Isiksusekeskne maailmakäsitlus. Humanism.
Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli,
Erasmus Rotterdamist. Uue maailmapildi
kujunemine. Mikołaj Kopernik. Giovanni
Boccaccio “Dekameron“, Thomas More
“Utoopia“, Galileo Galilei
Indiasse viiva alternatiivse kaubatee
otsingud. Ameerika avastamine. Christoph
Kolumbus, Vasco da Gama, Fernão de
Magalhães. Maadeavastuste mõjud ja
tagajärjed. Austraalia avastamine, Kirde- ja
loodeväila otsingud.
Valgustusliikumise juured: ratsionalism,
sekulariseerumine, ühiskondlik leping.
Valgustus Prantsusmaal: Montesquieu,
Voltaire, Rousseau. Kameralism ja
füsiokratism. Valgustatud absolutism:
Friedrich II Preisimaal, Jean Bodin
absolutismist, Versailles' õukond,
Vene riigi ühendamine Moskva ümber,
Moskva kui “Kolmas Rooma“, Peeter I
reformid, Pietism ja valgustus Saksamaal,
Johann Gottfried Herder, Katariina II
valgustatud absolutismi poliitika,
Revolutsiooniaegne olme,
Revolutsioonisõjad, Napoleon Bonaparte
koalitsioonisõjad. Metternich.
Bismarcki liitude poliitika. Romantism.
Radikalism. Anarhism. Marx. Engels
Teaduse ja tehnika areng
Rahvastikuprobleemid. Migratsioon.
Elamud, sisustus, mood.

Eesti ajalugu I ja II kursus – 70 tundi
Eesti ajaloo kursuse suurte teemablokkide ees on ülevaade maailma ajaloost. Selle kaudu
asetatakse Eesti ajaloo sündmused maailmaajaloo konteksti, luuakse seosed Eesti ja
maailmaajaloo vahel.
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I kursus - 35 tundi
I TEEMA: Esiaeg – 7 tundi
Õpitulemused:
Teema „Esiaeg“ läbimise järel 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 järgmisi mõisted: arheoloogiline kultuur, muistis,
muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond, malev, animism.
Õppesisu:
Üldajalooline taust: Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle
taandumine. Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. (1 tund)
LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
TEEMAD
Jääaja mõju Eesti looduse ja maastiku
Tähtsamad arheoloogilised kultuurid.
kujunemisele.
Kiviaja kultuuride levikuala. Tähtsamad
Muinasaja allikad ja nende uurimine.
asulapaigad Eestis.
Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur,
kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk
venekirveste kultuur – elanike peamised
tegevusalad ja kultuuri iseloomustavad
Lohukivid, aardeleiud.
muistised.
Erinevad maaharimisviisid ja põllusüsteemid.
Metalliaeg: Pronksiaeg. Asva kultuur.
Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused.
Naaberrahvaste allikad Eesti ajaloo kohta.
Eesti muinasaja lõpul.
Vana-Vene riigi rajamine. Jaroslav Targa
Suhted naabritega. Idaslaavlased, balti
katse alistada osa Eestist (1030-1061).
hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste
Eestlaste elatusalad muinasaja lõpul. Eestlaste
kaubateede kujunemine ja Eesti.
sõjaline tase.
Eesti ühiskond esiaja lõpul. Sotsiaalne
Ohvripaigad.
kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad.
Ristiusu leviku teed: katoliku kiriku määratud
Linnused. Külad ja elamud.
piiskopid.
Muinasusund ja ristiusu levik Eestis.
Muinasusundi seos loodusega. Vanimad
teated ristiusu levikust Eestis.
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II TEEMA: Keskaeg – 20 tundi
Õpitulemused:
Teema “Keskaeg” läbimise järel 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 järgmisi 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:
Üldajalooline taust: Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused. Ristisõdade põhjused ja
peasuunad. Läänemeremaade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa
ühiskonna eeskuju Eesti keskaegse ühiskonna kujunemisel. (1 tund)
LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
TEEMAD
Muistne vabadusvõitlus. Balti ristisõja
Läänemeremaade poliitiline kaart 13. sajandil.
põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik.
Riia linna rajamine. Mõõgavendade ordu. Läti
Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. ristiusutamine.
Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana.
Balti ristisõdade lõpp. Leedu riigi teke.

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.

Jüriöö ülestõusu rahvusvaheline taust.
Liivimaa noorem riimkroonika.
Mõisamajandus. Aadlike eluolu.
Rüütlikultuur.
Linnaõigus.
Linnaelanikkond, selle sotsiaalne ja rahvuslik
struktuur.
Katoliku pühakud eesti rahvakalendris.
Keskaegsed ajaloo ja kultuurimälestised
Eestis. Keskaegne Tallinn.
Wanradt-Koelli katekismus.
Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis.
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III TEEMA: Üleminekuaeg keskajast uusaega – 8 tundi
Õpitulemused:
Teema “Üleminekuaeg keskajast uusaega” läbimise järel 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) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal;
5) iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi
mentaliteedis ning vaimuelus;
6) teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg, ning iseloomustab
nende tegevust.
Õppesisu:
Üldajalooline taust: Tugeva keskvõimuga riikide kujunemine Läänemere regioonis. Uue
maailmapildi kujunemine. (1 tund)
LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
TEEMAD
Reformatsioon Eestis. Haridusolud.
Eestikeelse trükisõna algus.
Liivi sõda. Vana-Liivimaa asend Läänemere Vene riikide liitmine Moskva ümber.
regioonis. Liivi sõja eellugu, käik ja
Hertsog Magnus ja Liivimaa kuningriik.
tulemused.
Poola-Rootsi ja Rootsi-Taani sõjad,
Eesti kolme kuningriigi valduses. Riiklik
rahulepingud ja tulemused. Venemaa
korraldus ja poliitiline kaart.
osalemine Liivi sõjas
Vastureformatsioon.
Kultuuri areng. Balthasar Russowi kroonika Renneri kroonika
ajalooallikana. Reformatsiooni ja
vastureformatsiooni mõju vaimuelule.
II Kursus – 35 tundi
I TEEMA: Rootsi aeg – 10 tundi
Õpitulemused:
Teema “Rootsi aeg” läbimise järel õpilane:
1) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja
teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust;
2) iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal;
3) mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos
ning tänapäeval;
4) seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat,
piiblikonverentsid, Vastne Testament, Academia Gustaviana;
5) teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning
iseloomustab nende tegevust.
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Õppesisu:
Üldajalooline taust: Rootsi suurriigi ajastu (1 tund)

KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
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.

LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
TEEMAD
Eesti linnad Rootsi ajal.

Nõiaprotsessid.
Rootsiaegsed ajaloo- ja kultuurimälestised
Eestis.
Forseliuse seminar.
Eesti kirjakeele areng.

II TEEMA: Eesti XVIII sajandil – 10 tundi
Õpitulemused:
Teema “Eesti 18. sajandil” läbimise järel 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 järgmisi 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.
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Õppesisu:
Üldajalooline taust: Venemaa euroopastumine 18. sajandil. Katariina II valgustatud
absolutism (1 tund)
LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
TEEMAD
Põhjasõda, selle põhjused, käik ja tulemused. Karl XII. Peeter I. Rahvapärimus Põhjasõjast.
Rahvastikuprotsessid Eestis 16.–18. saj.
Rahvastikumuutused.
Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja
Eesti linnad, kaubandus ja tööndus 18.
näljahädade mõju rahvastikule.
sajandil.
Balti erikord. Vene keskvõim ja baltisaksa
seisuslik omavalitsus.
Talurahva õiguslik seisund ja majanduslik
Katariina II valgustatud absolutism.
olukord.
Vennastekogude liikumine.
Asehalduskord.
Eestikeelne kirjasõna. Eestikeelne Piibel.
Vaimuelu 18. sajandil. Baltisaksa kultuur ja Ajaloo- ja kultuurimälestised.
talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietism ja
valgustus.

III TEEMA: Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul – 15 tundi
Õpitulemused
Teema “Eesti 19. sajandil “ läbimise järel 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 XIX
sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega;
7) seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine,
venestamine, Aleksandrikool;
8) 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.

77

Õppesisu:
Üldajalooline taust: Moderniseeruv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik
liikumine. Venemaa 19. sajandil ja 20. sajandi algul (1 tund)

KOHUSTUSLIKUD TEEMAD
Talurahva vabanemine. Pärisorjuse
kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse
kujunemine.
Talude päriseksostmine.
Usuvahetusliikumine.
Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja LõunaEesti arengus.
Ärkamisaeg. Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu
ülikool 19. sajandil. 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. 1905. aasta sündmused ja nende
mõju ühiskonnale.

LAIENDAVAD / SÜVENDAVAD
TEEMAD
Talurahvarahutused.
Perekonnanimede panek.
Väljarändamine.

Vene keskvõim ja baltisakslased.
Carl Schirren.
Rahvahariduse edenemine, eestikeelse
ajakirjanduse kujunemine.
Teatri, kirjanduse, muusika areng.
Palvekirjade aktsioon.
Esimene üldlaulupidu. Eesti Aleksandrikooli
komiteed. Eesti Kirjameeste Selts.
Ühistegevus.
Manasseini revisjon.
Eesti Üliõpilaste Selts.
Eesti Rahva Muuseumi loomine.
Jaan Tõnisson ja Konstantin Päts.
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Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel – 35 tundi
I TEEMA: Maailm Esimese maailmasõja eel – 3 tundi
Õpitulemused:
Teema “Maailm Esimese maailmasõja eel” läbimise järel 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 järgmisi mõisteid: imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit.
Õppesisu:
Maailm Esimese maailmasõja eel
Kohustuslikud teemad
Suurriikide arengujooni:
- poliitiliste süsteemide erinevused;
- Venemaa;
Maailma majandus:
- teadusrevolutsioon,
- monopolid,
- kapitali eksport,
- vabaturumajandus ja protektsionism;
Suurriikide liidud:
- kujunemise põhjused ja tagajärjed.

Süvendavad/laiendavad teemad
- Saksamaa, Venemaa;
- Koloniaalmaad.

II TEEMA: Esimene maailmasõda – 10 tundi
Õpitulemused
Teema ”Esimene maailmasõda” läbimise järel 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 järgmisi mõisteid: Veebruarirevolutsioon, autonoomia,
Asutav Kogu, Landeswehr, Tartu rahu;
7) teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin Päts,
ning iseloomustab nende tegevust.
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Õppesisu:
Esimene maailmasõda
Kohustuslikud teemad
Esimene maailmasõda
- põhjused;
- sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid;
- Esimese maailmasõja tagajärjed:
impeeriumide lagunemine, uute
rahvusriikide teke;
- Eesti iseseisvumine: eeldused, Eesti
iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu.

Süvendavad/laiendavad teemad

-

muudatused sõjapidamises ja tehnikas;
Versailles´i rahu;
revolutsioon ja kodusõda Venemaal 19171920;
Eesti autonoomia.

III TEEMA: Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid – 12 tundi
Õpitulemused:
Teema “Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid” läbimise järel 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 järgmisi 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:
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Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia
ja diktatuurid
- Euroopa-kesksus ning rahvusvahelised
suhted;
- hitlerlik Saksamaa;
- demokraatia levik;
- stalinlik NSVL;
- demokraatia põhijooned Suurbritannia,
Prantsusmaa ja USA näitel: poliitiline
süsteem, majandus, ühiskonnaelu;
- majanduskriis: põhjused, levik ja mõju,
Roosevelti uus kurss;
- autoritarism, totalitarism:, fašism,
natsionaalsotsialism, kommunism;
- diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad
ja levik: poliitiline süsteem, majandus,
ühiskonnaelu;
- kultuurautonoomia Eesti Vabariigis;
- uute konfliktide kujunemine, kriisikolded;
- vabadussõjalased;
- Eesti tee demokraatialt autoritarismile:
- 1934. a riigipööre Eestis.
poliitiline süsteem, majandus,
ühiskonnaelu.

IV teema Teine maailmasõda – 10 tundi
Õpitulemused:
teema “Teine maailmasõda” läbimise järel 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 järgmisi mõisteid: Anšluss, Müncheni konverents, MRP,
baasideleping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi Harta, ÜRO.
Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Teine maailmasõda
- Teine maailmasõda kui Esimese
maailmasõja jätk;
- põhjused: Saksamaa taotlused, NSVL
eesmärgid, lepituspoliitika;
- sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased,

Süvendavad/laiendavad teemad
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-

-

-

Hitleri-vastane koalitsioon ja selle
kujunemine: Atlandi Harta, Teherani, Jalta
ja Potsdami konverentside tähtsus;
tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded,
tähtsamad 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.

-

eestlaste valikud Teises maailmasõjas;
vastupanuliikumine.

Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel – 35 tundi
I TEEMA: Külm sõda – 10 tundi
Õpitulemused:
teema” Külm sõda” läbimise järel 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 kontekstis järgmisi mõisteid: külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO,
võidurelvastumine, raudne eesriie.
Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
Külm sõda
- külma sõja kujunemine ja selle avaldumise Marshalli plaan;
vormid: võidurelvastumine, sõjalised
liidud; kriisid: Korea sõda, Suessi kriis,
Kuuba kriis, Vietnami sõda, Berliini kriisid;
- kahepooluseline maailm: USA ja NSVL
vastasseis;
- lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe
Saksa riigi vahelised suhted.
Saksa majandusime.
II TEEMA: Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda – 6 tundi
Õpitulemused:
teema “Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda” läbimise järel:
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1)
2)
3)
4)

analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;
teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;
teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust;
seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE.

Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Demokraatlik maailm pärast Teist
maailmasõda;
- USA: poliitiline süsteem, majandus,
ühiskonnaelu;
- Ühise Euroopa-identiteedi otsingud, Euroopa
integratsioon.

Süvendavad/laiendavad teemad
- Suurbritannia, Prantsusmaa, SLV;
-

Euroopa Majandusühendus;
Põhjamaade areng;
heaoluühiskond.

III TEEMA: NSVL ja kommunistlik süsteem – 12 tundi
Õpitulemused:
teema “NSVL ja kommunistlik süsteem” läbimise järel 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 järgmisi 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 Dubček ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
NSVL ja kommunistlik süsteem
- kommunistliku süsteemi kujunemine
- Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus,
ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja kriisid:
Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid
- NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon
- Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng,
rahvastik, vastupanu vormid, Välis-Eesti.

Süvendavad/laiendavad teemad

-

Poola “Solidaarsus“;
juhitud migratsioon;
metsavendlus;
dissidentlus.

IV TEEMA: Maailm sajandivahetusel – 7 tundi
Õpitulemused:
Teema “Maailm sajandivahetusel” läbimise järel õpilane:
1) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;
2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;
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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, Boriss 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 järgmisi mõisteid: perestroika, glasnost, laulev revolutsioon,
Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee.
Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Maailm sajandivahetusel
- NSVLi ja kommunistliku süsteemi
lagunemine: Berliini müüri langemine,
majanduslikud ja poliitilised reformid
NSVL-s; 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.

Süvendavad/laiendavad teemad
- perestroika;
- Venemaa pärast 1991. a.;

-

-

põhiseadusliku riigikorra ülesehitamine;
riikluse arengu sõlmprobleemid: üleminek
turumajandusele, sotsiaalpoliitika,
rahvuspoliitika;
Balkan: Jugoslaavia lagunemine.

Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm – 35 tundi
I TEEMA: Eluolu ja kultuur – 12 tundi
Õpitulemused:
teema “Eluolu ja kultuur“ läbimise järel 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:
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Kohustuslikud teemad
Eluolu ja kultuur
- 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.

Süvendavad/laiendavad teemad
-

-

-

-

progressi idee, teaduse autoriteedi kõrgaeg;
optimismiajastu;
üleilmastumine;
keskkonnaprobleemide teadvustamine,
Greenpeace;
inimõiguste tõstatamine rahvusvahelistes
suhetes ja kodanikutasandil, indiviidikeskse
mõtteviisi tugevnemine;
ideoloogilise ekspansionismi liitumine
territoriaalsele ekspansionismile
(maailmarevolutsiooni idee);
põlvkondade konflikt, noortekultuuri
kujunemine, seksuaalrevolutsioon,
diskoajastu;
postmodernistliku ja multiperspektiivse
maailmavaate levik, kõlbeline relativism.

II TEEMA: Sõja ja rahu küsimus – 9 tundi
Õpitulemused:
teema “Sõja ja rahu küsimus“ läbimise järel 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 järgmisi mõisteid: desarmeerimine, võidurelvastumine,
patsifism.
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Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Sõja ja rahu küsimus
- 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.

Süvendavad/laiendavad teemad
-

tuumarelv ja sellega kaasnevad probleemid:
Põhja-Korea, Iraan.

III TEEMA: Inimsusevastased kuriteod – 9 tundi
Õpitulemused:
teema “Inimsusevastased kuriteod“ läbimise järel õpilane
1) selgitab, millised arengud 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 järgmisi mõisteid: genotsiid, holokaust, küüditamine,
GULAG.
Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Inimsusevastased kuriteod
- massikuritegude ideoloogilised alused ja
psühholoogilised juured;
- koonduslaagrid, GULAG;
- küüditamised;
- natsismikuriteod: holokaust;
- kommunismikuriteod;
- genotsiid, etnilised puhastused.
- Inimsusevastased kuriteod Eestis.

Süvendavad/laiendavad teemad
-

antisemitism;
rassiteooriad;
kultuurirevolutsioon Hiinas;
inimsusevastased kuriteod Balkanil
Jugoslaavia lagunemise järel;
Darfuri tragöödia.

IV teema: Muu maailm – 5 tundi
Õpitulemused:
teema “Muu maailm“ läbimise järel õpilane
1) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi;
2) analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu.
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Õppesisu:
Kohustuslikud teemad
Muu maailm
- koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle
tagajärjed;
- uute vastasseisude kujunemine, terrorism;
- islamimaailma aktiviseerumine ja
vastuolud läänega.

Süvendavad/laiendavad teemad
-

Ladina-Ameerika: arengu erijooned;
Aasia: Hiina ja Jaapan, Tiibeti probleem;
Aafrika: Aafrika vabanemine ja
probleemid.
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Hindamine
Gümnaasiumi ajalooõpetuses kontrollitakse ja hinnatakse õpitulemuste saavutatust erinevate
ülesannete kaudu, pidades silmas teadmiste ja oskuste tasakaalu. Ülesanded peaksid olema erineva
raskusastmega, millest 20% on äratundmistasandil; 30% reprodutseerimistasandil; 50%
rakendustasandil: analüüs, üldistamine, hinnangu andmine. Sobivad nii avatud, kui etteantud
vastusega ülesandetüübid. Esimesed peaksid gümnaasiumis olema enamuses, kuna etteantud
vastusega ülesandetüübid võimaldavad enam juhuslikku vastamist kui need, kus õpilane peab näiteid
tooma ja iseloomustama, võrdlema, seoseid leidma, analüüsima, selgitama, oma seisukoha
kujundama või ise otsustama ning seda põhjendama.
Kontrollitakse, kas õpilane on omandanud Eesti ajaloo, üldajaloo ja lähiajaloo kronoloogilised piirid,
teab ja oskab iseloomustada ja analüüsida tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid, kultuurinähtusi ja panust; tunneb Eesti 20. sajandi ajalugu, oskab siduda Eesti ajaloo sündmusi kodukoha,
naabermaade, Euroopa ja maailma ajalooga, tunneb lähiajaloo olulisemaid sündmusi, protsesse ja
isikuid; oskab leida ajaloosündmuste ja -nähtuste sarnasusi ja erinevusi, põhjusi ja tagajärgi; saab
aru, et ajaloosündmusi võib alati mitmeti tõlgendada; põhjendab oma seisukohti ja oskab anda
hinnangut; oskab end asetada minevikus elanud inimese olukorda.
Kaardiülesandega kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmise ja tõlgendamise oskust. Allika
analüüsiga hinnatakse tekstist olulise leidmise ja katkendi(te) põhjal küsimustele vastamise oskust,
allikatekstide võrdlemise, kommenteerimise, hindamise (sh allika usaldusväärsuse), ja tõlgendamise
oskust. Pildi või foto analüüsiga hinnatakse äratundmise, seostamise, iseloomustamise ja
tõlgendamise oskust. Arutluse kirjutamisel võetakse arvesse arutluse vastavust teemale, ajastu ja
teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise
väljendamist hinnangute kaudu. Kirjalikku arutlust soovitatakse hinnata 25 punktiga.
Näidis hindamisjuhend (25 punkti)
2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele:
0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud;
1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus
või kokkuvõte);
2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte).
7p töö vastab üldiselt teemale, õpilane esitab ülevaatliku kirjelduse, põhiseisukohad:
1p ajaline määratlus;
1p ajalooline taust (perioodi ülevaade, hinnang);
5p kirjutatakse lahti märksõnadena/alateemadena vastavalt konkreetsele teemale.
1p teema element
1p teema element
1p teema element
1p teema element
1p teema element
6 punkti arutlus, analüüs, probleemi väljaarendamine:
0p töö ei ole tervik, esitatud on omavahel seostamata tekst,
1p töö on kirjeldava laadiga jutustus;
2p probleem on käsitletud;
3p on välja toodud teemakohased iseloomulikud jooned;
4p-6p alateemad on avatud tasakaalustatult;
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arutlus on analüüsiva iseloomuga: võrdlus, seosed;
probleem on lõplikult välja arendatud: analüüs, põhjendused.
4 punkti konkreetsed näited/faktoloogia:
0p esinevad tõsised faktivead, näited ei ole teemakohased;
1p esitatud on mõni üksik juhuslik fakt, mõned eksimused;
2p esitatud on mõned teemaga seostatud faktid;
3p esitatud on piisavalt fakte teema toetuseks;
4p näidete valik on põhjendatud, ilmneb õpilase lugemus.
4 punkti isiklik suhtumine ja järeldused:
0p isiklik vaatepunkt puudub, järeldused ei ole teemakohased;
1p oma arvamus (ilma põhjenduseta);
2p isiklikku hinnangut toetavad teemakohased lihtsad järeldused;
3p järeldustele tuginev isiklik hinnang on kinnitatud näidetega;
4p järeldused tulenevad analüüsist, on põhjendatud ja argumenteeritud, ilmneb eruditsioon.
2 punkti isiku- ja kohanimede õigekiri, stiil:
0p ebakorrektne stiil, tõsised kirjavead;
1p esineb üksikuid eksimusi või ebakorrektsust, töö on üldsõnaline (släng jms);
2p sõnastus ja kirjaviis on korrektne.
Kõige olulisem arutluse hindamisel on teemakohasus. Kui arutlus ei vasta teemale, jäetakse kõik
teised kriteeriumid arvestamata ja töö hinnatakse 0 punktiga.
Töö struktuuri (2p) hinnates lähtutakse teemale vastavusest, st nii sissejuhatus kui ka kokkuvõttev
lõppsõna peavad olema teemakohased. Punktiga ei hinnata töö lihtsat (mitte sisulist) eristamist
iseseisvate lõikudega.
Ajaline määratlus (1p) ja ajalooline taust (1p) eeldab teema sidumist taustsündmuste ja
ajaperioodiga. Õpilaselt ei oodata ilmtingimata perioodi märkimist aastast aastani, vaid eeldatakse
viitamist taustsündmustele. Ajalise määratluse tundmiseks loetakse ka arutluses näidetena esitatud
daatumeid.
Teema elementide (5p) all eeldatakse konkreetse teema avamist vähemalt viie valdkonna, alateema
või märksõna kaudu. Kui õpilane esitab teema valdkonna lihtsalt märksõnana ja jätab välja
arendamata, siis loetakse seda fakti esituseks, mitte alateema või valdkonna avamiseks.
Arutlus, analüüs ja probleemi väljaarendamine (6p) on kirjeldatud vältimaks juhtu, et õpilase
seisukoht hindajale ei meeldi. Punkte antakse teema sisu avamise ja põhjendatuse eest.
Konkreetsete näidete (4p) eest punktide andmisel lähtutakse õpilase valikust. Hindamiskomisjon ei
lepi eelnevalt kokku n-ö kohustuslikke fakte, mille eest saab/ei saa punkte. Kui arutluses on esitatud
piisavalt näiteid teema toetuseks, aga muidu korrektsete näidete hulka satub mõni tõsine faktiviga,
siis hinnatakse õpilase konkreetsete näidete tundmist ühe punktiga.
Isiklikku suhtumist ja järeldusi (4p) ei eeldata vormistatuna iseseisva lausena, näiteks mina arvan,
et… Isiklik hinnang võib sisalduda arutluses. Sõltub õpilase nägemusest, kas isiklik suhtumine
väljendatakse kokkuvõtvas lõppsõnas või on see esitatud teemat läbiva hinnanguna.
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Ajalooliste isikute nimede ja kohanimede õigekirja ja stiili (2p) hinnatakse samuti ainult
teemakohasuse puhul. Kui arutlus on kirjutatud teemast mööda, hinnatakse seda 0 punktiga, mitte 2p
õigekirja ja stiili eest.
Perekonnaõpetus
Kohustuslik
teema/maht (tundi)
Perekond. Perekonna
minevik, olevik ja
tulevik.
(3 tundi)
Kooseluvormid.
Perekonna eri vormid.
Perekonna funktsioonid
indiviidi ja ühiskonna
seisukohast.(1 tund)
Perekeskne ja
individualistlik
perekäsitlus (1 tund).

Õpitulemused
(kohustuslike teemade kohta)
Kirjeldab perekonna ja peresuhete muutumist
aegade vältel.

Lõiming aineti

T: ajalugu, kirjandus,
ühiskonnaõpetus.
Selgitab kooselu ja perekonna vormide
mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid
ning puudusi.
Analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja
ühiskonna seisukohast ning selgitab, kuidas
oleneb nende täitmine igast pereliikmest.
Selgitab perekeskse ja individualistliku
perekäsitluse olemust.

Lühi- ja pikaajaline
suhe. Püsisuhte loomine
ja säilitamine. Püsisuhte
püsimist mõjutavad
tegurid. Toimetulek
suhete lõppemisega.
(2 tund)
Armastuse olemus ja
liigid. Tunded ja
püsisuhe. Püsisuhtest
tulenev vastutus. (2
tundi)
Turvaline
seksuaalkäitumine.
Seksuaalsuhted.
Ühiskonna ja kultuuri
mõju suhtumisele
seksuaalsusesse.(2
tundi)

Kirjeldab püsisuhte loomist ja säilimist
mõjutavaid tegureid ning tähtsustab
positiivseid
tundeid ja negatiivsete tunnetega
toimetulekut turvalise püsisuhte alusena.

Abielu: registreeritud
abielu ja vabaabielu.
Abielu tavad ja kombed.
Abielu toetav lähedane
sotsiaalne võrgustik.
(2 tundi)
Abieluline kohanemine.
Abielu perioodid.

T: ajalugu, kirjandus,
ühiskonnaõpetus.

T: ajalugu, kirjandus
(muutuv perekond
ajalooliste allikate ja
ilukirjanduse alusel).
T: kirjandus (teosed,
mida kirjanduses
käsitletakse, inimsuhete
aspektist).

Kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks
armastuse liigituse. Mõistab püsisuhtest
tulenevat vastutust ning kirjeldab
toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral.

T: kirjandus.

Selgitab seksuaalsuhete seotust armastusega
ning turvalise ja vastastikku rahuldust
pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid
inimsuhetes.
Kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja
kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning
seksuaalsuhetesse.

T. ajalugu,
ühiskonnaõpetus.

Analüüsib registreeritud ja vabaabielu
võimalikke eeliseid ning puudusi
Selgitab abieluga seonduvate tavade ja
kommete tugevdavat ning toetavat mõju
inimsuhetele.

T: kirjanduses läbitavates
teostes esinevate
vastavate suhete analüüs,
ühiskonnaõpetus.

Mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku
tähtsust abielu toetava süsteemina.

T: kirjandus,
ühiskonnaõpetus.
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Abielulise rahulolu
muutused
kooselu jooksul.
Abielusuhtest tulenevad
õigused ja kohustused.(2
tundi)
Lapsevanemaks olemine
ja selle komponendid:
bioloogiline, juriidiline,
psühholoogiline,
sotsiaalne. Vanemate
roll ja vastutus lapse
kasvatajana.
Vanemate
kasvatusstiilid.
(3 tundi)
Pereplaneerimine ja seda
mõjutavad tegurid.
Planeerimata rasedus.(2
tundi)

Lapse areng ja vanema
osa selles.
Kiindumussuhe lapsega
ning vanemate mõju
selle kujunemisele.
Kodukasvatuse olemus,
eesmärgid ja osa lapse
arengus (3 tundi).
Kodu ja selle loomine.
Kodu kui elukeskkond.
Pereliikmete vajadused
ja väärtused ning nende
arvestamine. Sallivus
suhetes. Rollide
jaotumine peres.
Abistavad suhted peres
(2 tundi)
Suhtlemine peres.
Lahkhelid peres ning
nende lahendamise
võimalused.(2 tundi)
Perekond, inimese tervis
ja tervislik eluviis.
Terviseriskid ning nende
ennetamine üksikisiku,
perekonna ja kogukonna
tasandil.(2 tundi)

Kirjeldab abielu perioode ning abieluga
kohanemist ja rahulolu mõjutavaid tegureid.
Selgitab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja
kohustusi.

Kirjeldab lapsevanemaks olemist, lähtudes
selle komponentidest.
Analüüsib vanemate kasvatuslikust rollist
tulenevat vastutust lapse kasvatamisel.
Analüüsib vanemate kasvatusstiile, lähtudes
lapse arengu toetamisest kodukasvatuses.

T: kirjandus,
ühiskonnaõpetus.

Selgitab tegureid, mis mõjutavad inimese
reproduktiivtervist.
Kirjeldab tõhusaid meetodeid, mis aitavad
planeerida rasedust soovitud ajal.
Selgitab planeerimata rasedusega kaasnevaid
valikuid ning neid mõjutavaid tegureid.
Selgitab laste arengulisi vajadusi varajases
lapseeas ja vanemate osa nende rahuldamisel.
Selgitab lapse ja vanema vahelise
kiindumussuhte olemust ning vanemate mõju
selle kujunemisele.
Analüüsib kodukasvatuse olemust ja
tähtusust lapse arengus.

T: kirjandus
perekonnasuhete teemal.

Teadvustab kodu kui turvalise elukeskkonna
mõju inimese ja tema lähisuhete arengule.
Selgitab ning oskab näha võimalusi
pereliikmete vajaduste ja väärtustega
arvestamiseks ning vastastikuseks toetuseks
ja abiks.

T: täiendav kirjandus,
varem kirjanduses
analüüsitud teoste arutelu
suhete aspektist.

Kirjeldab pereliikmete rollide ja rollinõuete
kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende
mõju peresuhetele.
Demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid
lahkhelide lahendamise viise peres.
Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad
pereliikmete füüsilist, emotsionaalset,
sotsiaalset ja
vaimset tervist ja tervislikku eluviisi, ning
selgitab võimalusi neid säilitada ja
parandada.

T: eesti keel ja kirjandus,
ajalugu.

areng, väärtused ja
kõlblus.
T. ajalugu laste
kasvatamisest eri aegadel
ja maades.

T: bioloogia, kirjandus.
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Pere eelarve ja
materiaalsed ressursid
peres. Abielu ja laste elu
reguleerivad seadused.
(3 tundi)

Teab, kuidas sõltuvus erinevatest ainetest või
tegevustest mõjutab peresuhteid, ning
selgitab kaassõltuvuse olemust.
Oskab seada tervise edendamisega
seonduvaid eesmärke nii enda, perekonna kui
ka kogukonna tasandil.
Teadvustab lahkumineku ja lahutuse põhjusi
ning tagajärgi.
Teadvustab leina olemust ning leinast
ülesaamise võimalusi.
Väärtustab perekondlike suhete säilimist ja
perekonda.
Oskab kavandada pere eelarvet ning mõistab
iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja
materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi.
Teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad
seadusi.

Perekonna tähtsus
inimese elu erinevatel
perioodidel.
Side põlvkondade vahel.
Õnn ja perekonnaelu.(2
tundi)

Selgitab perekonna tähtsust inimese jaoks elu
erinevatel perioodidel.
Selgitab põlvkondi ühendavate sidemete
tugevdavat ja toetavat mõju pereelule.
Väärtustab perekonnaelu rikastavat mõju
inimese lähisuhete võrgustikus.

Lahkuminek ja lahutus.
Lein ja toimetulek
sellega. Perekondlike
suhete säilitamine (1
tund)

T: kirjandus
(tundmaõpitud poeetide
leinast ja kurbusest
ajendatud luuletuste
otsimine ja esitamine).
T: ajalugu, bioloogia
(ökoloogiliste teemade
seotus individuaalse
heaoluga),
ühiskonnaõpetus.
T. ajaloo ja kirjanduse
perekonda puudutavate
teemade seostamine
perekonna tähtsusega
inimese elus.

Ainevaldkond „Loodusained”
Bioloogia
11.klass – I kursus
Kasutatud algallikad:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppeaine_kirjeldus
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppe-_ja_kasvatuseesm%C3%A4rgid
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_LOODUSAINED
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_L%C3
%B5iming
TEEMAD:
1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND (7-9 tundi)
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.
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Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja tegemine ning tulemuste analüüsimine ja esitamine.
Loodusteadusliku meetodi rakendamine, lahendades bioloogiaalaseid ja igapäevaelu probleeme.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele ainuomaseid tunnuseid;
2) seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning teab neid uurivaid
bioloogiaharuteadusi ja elukutseid;
3) põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu probleemide
lahendamisel;
4) oskab kavandada ja läbi viia lihtsamaid eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;
5) väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel.
Läbivad teemad:
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - pööratud on tähelepanu enesejuhitud õppimise oskuste
kujundamisele. Selleks on planeeritud uurimuslike tööde läbiviimine, aga ka arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega.. Tutvustatakse
bioloogia haruteadustega seonduvaid elukutseid ning karjäärivõimalusi.
Teabekeskkond - leiab käsitlemist eelkõige seonduvalt probleemide lahendamise ja uurimuslike
töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning kõrvutada
olemasolevat infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega
Tervis ja ohutus –Ohutusnõuete järgimine uurimuslike praktiliste tööde läbiviimisel
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning
õppetöös kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja digitaalseid/mobiilseid andmekogujaid
Väärtused ja kõlblus - pööratakse tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisele ning
sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele uurimuslike tööde tegemisel
Lõiming teiste ainetega:
Eesti keel - Teabeallikate kasutamine, uurimusküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine,
uurimusülesannetele korrektse analüüsi ja kokkuvõtte kirjutamine, kirjalike tööde ja esitluste
hindamisel tähelepanu juhtimine vigadele emakeeles, terminite õige kasutamine
Arvutiõpetus –Inspiration mõistekaardi/skeemi koostamise oskus, info otsimine internetist
Keemia on aluseks laboritöövõtete (sh ohutusnõuete järgimine) omandamise ja sümbolistliku keele
õppimise kaudu. Keemias õpitakse lugema keemiliste elementide tähiseid ja molekulide ja ainete
valemeid
Matemaatika annab bioloogias vajalikud teadmised ja oskused arvutamiseks ja võrdlemiseks;
maailmas valitsevate loogiliste, kvantitatiivsete ja ruumiliste seoste mõistmiseks ning
kirjeldamiseks; tabelite ja jooniste koostamiseks ning analüüsimiseks. Veel arendatakse
matemaatikas järjepidevust tagada arutlustes, arvutustes ja mõõtmistes täpsust. Lisaks sellele toetab
matemaatika mitmete füüsikaliste suuruste mõistmist, õpitakse nende mõõtmist, mõõtühikuid ja
esitamist ning ühikute teisendamist. Kõik need oskused on vajalikud bioloogilise teabe mõistmisel ja
uurimusliku lähenemise rakendamisel või probleemide lahendamisel. Erinevat tüüpi diagrammide
koostamise oskus on vajalik bioloogiliste andmete esitamiseks
2. ORGANISMIDE KOOSTIS (8-10 tundi)
Õppesisu:
Elus- ja eluta looduse keemilise koostise võrdlus.
Vee omaduste seos organismide elutalitlusega.
Peamiste katioonide ja anioonide esinemine ning tähtsus rakkudes ja organismides.
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Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded.
Organismides esinevate peamiste biomolekulide – süsivesikute, lipiidide, valkude ja nukleiinhapete
– ehituslikud ning talitluslikud seosed.
DNA ja RNA ehituse ning ülesannete võrdlus.
Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.
Taotletavad õppetulemused:
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) teab ja väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises.
Läbivad teemad:
Teabekeskkond seostub probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - uurimuslike tööde läbiviimine, arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega;
Tervis ja ohutus - seente mitmekesisuse ja eluprotsessidega tutvumine, mürgiste kübarseente
tundmaõppimine, seenhaiguste tunnuste ja nende vältimise võimalustega tutvumine. Ohutusnõuete
järgimine uurimuslike praktiliste tööde läbiviimisel
Tehnoloogia ja innovatsioon - õppetöös kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja digitaalseid
andmekogujaid
Väärtused ja kõlblus - väärtustatakse tervislikku toitumist ja eluviisi
Lõiming teiste ainetega:
Keemia teemadega lõimuvad anorgaanilised ained: vee molekuli ehitus ja omadused, vee
füüsikalised ja keemilised omadused ning vesinikside. Enamesinevad katioonid ja anioonid rakus –
soolade elektrolüütiline dissotsiatsioon, seda mõjutavad tegurid leiavad käsitlust nii gümnaasiumi
bioloogias kui ka keemias. Oluline lõiming on orgaanilise keemia osas: sahhariidid, lipiidid, valgud,
DNA ja RNA ning bioaktiivsed ained; nende ehitus ja keemilised omadused.
3. RAKK (9-10tundi )
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
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest;
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2) seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende talitlusega ning eristab
vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel;
3) selgitab rakutuuma ja kromosoomide osa raku elutegevuses;
4) võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani;
5) seostab loomaraku osade (rakumembraani, rakutuuma, ribosoomide, mitokondrite, lüsosoomide,
Golgi kompleksi, tsütoplasmavõrgustiku ja tsütoskeleti) ehitust nende talitlusega;
6) eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel;
7) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku koostisosade omavahelistest
talitluslikest seostest.
Läbivad teemad:
Tervis ja ohutus –Ohutusnõuete järgimine mikroskopeerimisel
Tehnoloogia ja innovatsioon –IKT võimaluste kasutamine rakkude ja nende osade tundmaõppimisel
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks
õppimiseks vajalike oskuste harjutamine; tutvutakse selgrootute loomadega seonduvate
elukutsetega ning edasiõppimise ja karjäärivõimalustega
Lõiming teiste ainetega:
Keemia - teemade (näiteks ainete transport) mõistmisel on oluline omandada teadmised lahustest ja
segudest ning nende tekkimisest ja iseloomustamisest
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse või Inspiration mõistekaardi/skeemi koostamise oskus, info
otsimine internetist
Inimeseõpetus – vastastikku täiendatakse teadmisi inimese parasiitussidest ja mürgistest või ohtlikest
selgrootutest ning selgitatakse ravi ja vältimise võimalusi
Geograafia –loomarühmade leviku seostamine loodusvöönditega
Füüsika – Rakumembraani funktsioonide ja ainete transpordi mõistmisel on olulisel kohal difusioon,
osmoos, osmootne rõhk ning neid mõjutavad tegurid.
4.RAKKUDE MITMEKESISUS (9-10 tundi)
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.
Taotletavad õppetulemused:
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) toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta;
6) seostab inimesel levinuimaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise nende haiguste
vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise;
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7) hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid eluslooduse oluliste
osadena.
Läbivad teemad:
Tervis ja ohutus -. Ohutusnõuete järgimine mikroskopeerimisel
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning
kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid õppetöös, rohked võimalused IKT kasutamiseks
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- Pööratakse tähelepanu enesejuhitud õppimise oskuste
kujundamisele. Selleks on uurimuslike tööde läbiviimine, aga ka arvutipõhiste õpikeskkondade
rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega.. Tutvustatakse mikrobioloogiaga ja
rakubioloogiaga seonduvaid elukutseid ning karjäärivõimalusi.
Teabekeskkond - leiab käsitlemist eelkõige seonduvalt probleemide lahendamise ja uurimuslike
töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning kõrvutada
olemasolevat infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega
Väärtused ja kõlblus. - bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisele ning sellega seonduvalt
vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele.
Lõiming teiste ainetega:
Matemaatika –rakkude suuruste võrdlemine (nano- ja mikrometer), mõõtühikute teisendamine,
erinevat tüüpi diagrammide vms. koostamine ning ülesannetes olevate diagrammide analüüsimine,
info lugemine neilt
Keemia –mikroorganimide kasvukeskkondade iseloomustamisel erinevate tegurite teadmine;
käärimise puhul olulised teadmised keemilise reaktsiooni tunnustest ja kiirendamise-aeglustamise
võimalustest
11.klassi - II kursus
Kasutatud algallikad:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppeaine_kirjeldus
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppe-_ja_kasvatuseesm%C3%A4rgid
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_LOODUSAINED
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_L%C3
%B5iming
TEEMAD:
1. ORGANISMIDE ENERGIAVAJADUS (11-13 tundi)
Õppesisu:
Organismide energiavajadus, energia saamise viisid autotroofsetel ja heterotroofsetel organismidel.
Organismi üldine aine- ja energiavahetus.
ATP universaalsus energia salvestamises ja ülekandes.
Hingamine kui organismi varustamine energiaga.
Hingamise etappideks vajalikud tingimused ja tulemused.
Aeroobne ja anaeroobne hingamine.
Käärimine kui anaeroobne hingamine, selle rakenduslik tähtsus.
Fotosünteesi eesmärk ja tulemus.
Üldülevaade fotosünteesi valgus- ja pimedusstaadiumist ning neid mõjutavatest teguritest.
Fotosünteesi tähtsus taimedele, teistele organismidele ning biosfäärile.
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Taotletavad õppetulemused:
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 seostest biosfääriga;
8) väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu biosfäärile.
Läbivad teemad:
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - uurimuslike tööde läbiviimine, arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks
õppimiseks vajalike oskuste harjutamine
Teabekeskkond - seondub probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Tervis ja ohutus –. Ohutusnõuete järgimine uurimuslike praktiliste tööde läbiviimisel
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning
õppetöös kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja digitaalseid andmekogujaid , tutvutakse
teadussaavutustega antud valdkonnas
Väärtused ja kõlblus - pööratakse tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisele ning
sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele
Lõiming teiste ainetega:
Eesti keel - Teabeallikate kasutamine, uurimusküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine,
uurimusülesannetele korrektse analüüsi ja kokkuvõtte kirjutamine, terminite õige kasutamine
Füüsika - Elektronide energia ning selle ülekanne seostub hingamisahela reaktsioonide ja
fotosünteesi mehhanismidega. Valguskiirguse jaotused, lainepikkused, nähtava valguse vahemik
aitavad selgitada fotosünteesi intensiivsuse erinevusi nähtava valguse spektri eri osades.
Matemaatika annab vajalikud teadmised ja oskused arvutamiseks ja võrdlemiseks; tabelite ja
jooniste koostamiseks ning analüüsimiseks. Veel arendatakse matemaatikas järjepidevust tagada
arutlustes, arvutustes ja mõõtmistes täpsust. Lisaks sellele toetab matemaatika mitmete füüsikaliste
suuruste mõistmist, õpitakse nende mõõtmist, mõõtühikuid ja esitamist ning ühikute teisendamist.
Kõik need oskused on vajalikud bioloogilise teabe mõistmisel ja uurimusliku lähenemise
rakendamisel või probleemide lahendamisel. Erinevat tüüpi diagrammide koostamise oskus on
vajalik bioloogiliste andmete esitamiseks
Keemia - selle teema juures lõimub keemilise reaktsiooni toimumise tingimuste, tasakaaluga ning
neid mõjutavate teguritega (tasakaalu nihutamisega). Katalüütilised reaktsioonid, ekso- ja
endotermilised reaktsioonid on olulised nii keemias kui ka bioloogias Keemia on aluseks
laboritöövõtete (sh ohutusnõuete järgimine) omandamise ja sümbolistliku keele õppimise kaudu.
Keemias on õpitud lugema keemiliste elementide tähiseid ja molekulide ja ainete valemeid
2. ORGANISMIDE PALJUNEMINE JA ARENG (12-14 tundi)
Õppesisu:
Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel, nende tähtsus ja tulemus.
Raku muutused rakutsükli eri faasides.
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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.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) toob näiteid mittesugulise paljunemise viiside 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) teab rasestumisvastaseid vahendeid koos toimega; lahendab dilemmaprobleeme raseduse
katkestamise otstarbekusest probleemsituatsioonides
6) väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga;
7) analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi tasandil ning hindab
pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale.
Läbivad teemad:
Teabekeskkond seostub probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - uurimuslike tööde läbiviimine, arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega;
Tervis ja ohutus – õpitakse tundma peamisi teratogeene ja osatakse vältida suguhaigustesse
nakatumist
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning uusi
teadussaavutusi, kasutatakse IKT võimalusi
.Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - arendamine toimub erinevate probleemide määratlemisel,
lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel seoses inimese paljunemise ja vananemisega
Lõiming teiste ainetega:
Inimese(perekonna)õpetus - bioloogias saadakse teoreetilised alused pere planeerimiseks ja
rasestumisvastaste vahendite kasutamiseks ja toime teadmiseks
3. INIMESE TALITLUSTE REGULATSIOON (9-11tundi )
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.
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Inimese närvisüsteemiga seotud levinumad puuded ja haigused ning närvisüsteemi kahjustavad
tegurid.
Elundkondade talitluse neutraalne 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.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega;
2) analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus;
3) seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste ilmingutega;
4) omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes;
5) selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust;
6) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neutraalse ja
humoraalse regulatsiooni osast inimorganismi talitluste kooskõlastamises;
7) selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust;
8) kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid.
Läbivad teemad:
Tervis ja ohutus –teadmiste saamine vältimaks peamisi inimese regulatsioonimehhanismides
esilekutsuvaid häireid
Tehnoloogia ja innovatsioon –tutvustatakse uusi teadussaavutusi inimese uurimise ja meditsiini
vallas, kasutatakse IKT võimalusi
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks
õppimiseks vajalike oskuste harjutamine; tutvutakse meditsiiniga seonduvate elukutsetega ning
edasiõppimise ja karjäärivõimalustega
Teabekeskkond - leiab käsitlemist eelkõige seonduvalt probleemide lahendamise ja uurimuslike
töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning kõrvutada
olemasolevat infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega
Lõiming teiste ainetega:
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse või Inspiration mõistekaardi/skeemi koostamise oskus, info
otsimine internetist
Füüsikas õpitud teadmised võnkumistest ja lainetest ning valguse levimisest ja murdumisest toetavad
meeleelundite tööpõhimõtete mõistmist bioloogias
Psühholoogia – bioloogias õpitakse närvisüsteemi ehitust ja talitlust, mis on aluseks vaimse tervise
käsitlemiseks
12.klass– III kursus
Kasutatud algallikad:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppeaine_kirjeldus
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppe-_ja_kasvatuseesm%C3%A4rgid
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_LOODUSAINED
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_L%C3
%B5iming
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TEEMAD:
1. MOLEKULAARBIOLOOGILISED PÕHIPROTSESSID (8-10 tundi)
Õppesisu:
Organismi tunnuste kujunemist mõjutavad tegurid.
Molekulaarbioloogiliste põhiprotsesside (replikatsiooni, transkriptsiooni ja translatsiooni) osa
päriliku info realiseerumises.
DNA ja RNA sünteesi võrdlus.
Geenide avaldumine ja selle regulatsioon, geeniregulatsiooni häiretest tulenevad muutused inimese
näitel.
Geneetilise koodi olemus ja omadused.
Geneetilise koodi lahtimõtestamine valgusünteesis.
Valgusünteesis osalevate molekulide ülesanded ning protsessi üldine kulg.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel;
2) analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises;
3) võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi;
4) hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab elukeskkonna
mõju geeniregulatsioonile;
5) toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega;
6) selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis;
7) selgitab valgusünteesi üldist kulgu.
Läbivad teemad:
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - arvutipõhiste õpikeskkondade rakendamine ning töö
veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks õppimiseks vajalike oskuste harjutamine
Teabekeskkond - seoses probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Kultuuriline identiteet - taimede tähtsus eestlaste kui loodusrahva kultuuris, tähelepanu pööratakse
sellele, kuidas on ajast aega taimedest tekkinud loodusväärtusi kasutatud ning millised
tõekspidamised ja uskumused on taimedega kaasnenud.
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid,
innovatiivseid saavutusi geeniregulatsiooni vallas ning õppetöös kasutatakse tehnoloogilisi
vahendeid
Väärtused ja kõlblus - pööratakse tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisele ning
sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva ning tervisliku eluviisi kujundamisele.
Lõiming teiste ainetega:
Eesti keel - Teabeallikate kasutamine, uurimusküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine,
uurimusülesannetele korrektse analüüsi ja kokkuvõtte kirjutamine, kirjalike tööde ja esitluste
hindamisel tähelepanu juhtimine vigadele emakeeles, terminite õige kasutamine
Matemaatika - Rakkude suuruste võrdlemine (milli- ja mikrometer), mõõtühikute teisendamine,
erinevat tüüpi diagrammide vms. koostamine ning ülesannetes olevate diagrammide analüüsimine,
info lugemine neilt
Füüsika – teadmised optikast on aluseks luubi ja mikroskoopide kasutamisel
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Keemia –teadmised lahustest ja kontsentratsioonist on olulised ainete transpordi mõistmisel; ainete
valemite kasutamine fotosünteesi ja hingamise protsesside õppimisel
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse koostamise oskus, info otsimine, mudelite kasutamine
2. VIIRUSED JA BAKTERID (8-10 tundi)
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.
Taotletavad õppetulemused:
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 HIVi organismisisese toimega;
5) võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, organismisisest toimet ja ravivõimalusi ning
väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist;
6) toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta;
7) lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogiliste rakenduste kohta, arvestades teaduslikke,
seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti;
8) on omandanud ülevaate geneetika ja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest ning elukutsetest
Läbivad teemad:
Teabekeskkond - leiab käsitlemist eelkõige seonduvalt probleemide lahendamise ja uurimuslike
töödega, kus tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning kõrvutada
olemasolevat infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - arvutipõhiste õpikeskkondade rakendamine ning töö
veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega. Tutvustatakse rakendusbioloogia ja geenitehnoloogiaga
seonduvaid elukutseid, õppimis- ning karjäärivõimalusi.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - arendamine toimub erinevate probleemide määratlemisel,
lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel. Lisaks sellele toetavad kodanikualgatuslikkust
rollimängud dilemmadega tegelemiseks ja kehtiva seadusandlusega tutvumine seonduvalt GMOdega.
Tervis ja ohutus – saadakse ülevaade peamistest nakkushaigustest ning osatakse neid vältida ravida
Tehnoloogia ja innovatsioon - tutvustatakse looduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid ning uusi
teadussaavutusi, õppimisel kasutatakse IKT võimalusi.
Väärtused ja kõlblus - väärtustatakse loodus- ja keskkonnahoidu ki kuultuurinähtust ning tervislikke
eluviise.

102

Lõiming teiste ainetega:
Keemia – pH mõistmine on oluline seenerühmade kasvukeskkondade iseloomustamisel, käärimise
puhul olulised teadmised keemilise reaktsiooni tunnustest ja kiirendamise-aeglustamise
võimalustest, oluline on laboritöövõtete omandamine ja ohutusnõuete jälgimine mõlemas aines
ühtviisi.
Loodusõpe – bioloogia õppimisel on oluline varem õpitud seenerühmade ja samblike ning nende
kooselu teadmine.
3. PÄRILIKKUS JA MUUTLIKKUS (14-15 tundi )
Õppesisu:
Pärilikkus ja muutlikkus kui elu tunnused.
Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste kujunemisel.
Mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse roll looduses ning inimtegevuses.
Mittepäriliku muutlikkuse tekkemehhanismid ja tähtsus.
Päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse omavaheline seos inimese näitel.
Mendeli hübridiseerimiskatsetes ilmnenud seaduspärasused ja nende rakenduslik väärtus.
Soo määramine inimesel ning suguliiteline pärandumine.
Geneetikaülesanded Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest ning suguliitelisest
pärandumisest.
Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tervislikule seisundile.
Taotletavad õppetulemused:
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) selgitab inimesel levinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi;
6) lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, AB0- ja reesussüsteemi vererühmadest
ning suguliitelisest pärandumisest;
7) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.
Läbivad teemad:
Tervis ja ohutus – tutvutakse peamiste mutageenidega ja osatakse neid vältida.
Kultuuriline identiteet - pööratakse tähelepanu sellele, millised tõekspidamised ja uskumused on
erinevate selgrootute loomade ja nende eluprotsessidega kaasnenud, nende roll eesti kultuuris
Tehnoloogia ja innovatsioon –IKT võimaluste kasutamine õppetöös.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks
õppimiseks vajalike oskuste harjutamine; tutvutakse geneetikaga seonduvate elukutsetega ning
edasiõppimise ja karjäärivõimalustega.
Väärtused ja kõlblus - väärtustatakse loodus- ja keskkonnahoidu ning tervislikke eluviise.
Lõiming teiste ainetega:
Keemias käsitletavad kantserogeenid ja mutageenid (nt bebseen, halogeenderivaadid,
raskmetalliühendid jt) on olulised päriliku muutlikkuse (mutatsioonide) tekkemehhanismidest
arusaamisel.
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse või Inspiration mõistekaardi/skeemi koostamise oskus, info
otsimine internetist.
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Füüsika – õpitud teadmised võnkumistest ja lainetest ning valguse levimisest ja murdumisest
toetavad meeleelundite tööpõhimõtete mõistmist, soojusülekande protsesside mõistmine võimaldab
aru saada kohastumuste tähtsusest.
12.klass– IV kursus
Kasutatud algallikad:
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppeaine_kirjeldus
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_%C3%
95ppe-_ja_kasvatuseesm%C3%A4rgid
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_LOODUSAINED
http://www.oppekava.ee/index.php/G%C3%BCmnaasiumi_valdkonnaraamat_BIOLOOGIA_L%C3
%B5iming
TEEMAD:
1. BIOEVOLUTSIOON (12-14 tundi)
Õppesisu:
Evolutsiooniidee täiustumine seoses loodusteaduste arenguga.
Darwini evolutsiooniteooria põhiseisukohad.
Loodusteaduslikest uuringutest tulenevad evolutsioonitõendid.
Eri seisukohad elu päritolust Maal.
Bioevolutsiooni varased etapid ja nüüdisaegsete eluvormide kujunemine.
Olelusvõitlus, selle vormid.
Loodusliku valiku vormid ja tulemused.
Kohastumuste eri vormide kujunemine.
Evolutsioonitegurite (mutatsioonilise muutlikkuse, kombinatiivse muutlikkuse, geneetilise triivi ja
isolatsiooni) osa liigi tekkes.
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 päritolust.
Inimese evolutsiooni mõjutavad tegurid, bioloogiline ja sotsiaalne evolutsioon.
Bioevolutsiooni pseudoteaduslikud käsitlused.
Evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust;
2) toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni;
3) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal;
4) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;
5) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;
6) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme ning
avaldumisvorme;
7) hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis;
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8) suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse.
Läbivad teemad:
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - uurimuslike tööde läbiviimine, arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega; elukestvaks
õppimiseks vajalike oskuste harjutamine; tutvutakse taimedega seonduvate elukutsetega ning
edasiõppimise ja karjäärivõimalustega.
Teabekeskkond - seoses probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Kultuuriline identiteet – arutletakse elu päritolu ja arengu kohta eestlaste maailmapildis, võrreldakse
teiste rahvustega.
Väärtused ja kõlblus - pööratakse tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse väärtustamisele ning
sellega seonduvalt vastutustundliku ja säästva eluviisi kujundamisele.
Lõiming teiste ainetega:
Eesti keel - Teabeallikate kasutamine,
Geograafias õpitav geokronoloogiline ajaskaala on aluseks bioloogias bioevolutsiooni õppimisel, kui
tutvutakse olulisimate evolutsiooniliste muutustega Maa ajaloos.
Füüsika – Soojuspaisumise ja soojusülekande protsesside mõistmine võimaldab aru saada ka
mitmesuguste bioloogiliste protsesside ja kohastumuste tähtsusest.
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse koostamise oskus, info otsimine, mudelite kasutamine
2. ÖKOLOOGIA (10- 12 tundi)
Õppesisu:
Abiootiliste ökoloogiliste tegurite mõju organismide elutegevusele.
Ökoloogilise teguri toime graafiline iseloomustamine ning rakendamise võimalused.
Organismide kooseluvormid
Ökosüsteemi struktuur ning selles esinevad vastastikused seosed.
Toiduahela peamiste lülide – tootjate, tarbijate ja lagundajate – omavahelised toitumissuhted.
Iseregulatsiooni kujunemine ökosüsteemis ning seda mõjutavad tegurid.
Ökoloogilise tasakaalu muutuste seos populatsioonide arvu ja arvukusega.
Ökoloogilise püramiidi reegli ülesannete lahendamine.
Biosfääri läbiv energiavoog kui Maal eksisteeriva elu alus..
Taotletavad õppetulemused:
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 toitumissuhetest ökosüsteemis;
5) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid;
6) hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning suhtub
vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonda;
7) lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid;
8) koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid,
seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti;
Läbivad teemad:
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Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - arendamine toimub erinevate probleemide määratlemisel,
lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel.
Teabekeskkond seostub probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus tuleb infot koguda,
kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning teatud töödes kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega.
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine - uurimuslike tööde läbiviimine, arvutipõhiste
õpikeskkondade rakendamine ning töö veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega;
Väärtused ja kõlblus - väärtustatakse loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust ning
tervislikke eluviise.
Kultuuriline identiteet - saadakse üldvaade eestlastele kui loodusrahvale omasest kultuurist.
Pööratakse tähelepanu sellele, kuidas on läbi aegade loodusväärtusi kasutatud ning millised
tõekspidamised ja uskumused on loodusobjektide ja protsessidega kaasnenud.
Keskkond ja jätkusuutlik areng - Bioloogial on kandev roll looduskeskkonna mitmekesisuse ja
selles toimivate protsesside käsitlemisel. Eelkõige toimub selle käsitlemine ökoloogia ja
keskkonnakaitse teemade juures, kuid leiab kajastamist ka organismide, nende elupaikade ja
eluprotsesside mitmekesisust käsitledes kõigi teiste teemade raames.
Lõiming teiste ainetega:
Keemia – pH mõistmine on oluline seenerühmade kasvukeskkondade iseloomustamisel, käärimise
puhul olulised teadmised keemilise reaktsiooni tunnustest ja kiirendamise-aeglustamise
võimalustest, oluline on laboritöövõtete omandamine ja ohutusnõuete jälgimine mõlemas aines
ühtviisi
Füüsika - biosfääri läbiv energiavoog seostub füüsikas käsitletava valguse laineliste omadustega.
Geograafia toetab bioloogia õppimist kliima, veestiku ja loodusvööndite teemade kaudu,
võimaldades bioloogias tulemuslikumalt käsitleda ökoloogiliste tegurite mõju elusorganismidele
ning elukeskkonnale. Kui geograafias käsitletakse veestiku (eluta keskkonna) kaitset, siis bioloogias
veeelustiku (elusa keskkonna) kaitset ning need moodustavad üksteist täiendava terviku.
3. KESKKONNAKAITSE (8-10 tundi )
Õppesisu:
Liikide hävimist põhjustavad antropogeensed tegurid ning liikide kaitse võimalused.
Bioloogilise mitmekesisuse kaitse vajadus ja meetmed.
Loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegsed suunad Eestis ning maailmas.
Eesti keskkonnapoliitikat kujundavad riiklikud kokkulepped ja riigisisesed meetmed.
Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis.
Teaduslike, seadusandlike, majanduslike ja eetilis-moraalsete seisukohtade arvestamine, lahendades
keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme ning langetades otsuseid.
Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed.
Taotletavad õppetulemused:
Õpilane
1) analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda
tegevusesse looduskeskkonnas;
2) selgitab elurikkuse 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 looduskaitse korraldust jaotust ning toob näiteid kaitstavatest aladest ning
objektidest;
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6) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust;
7) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme,
arvestades teaduslikke, seadusandlikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti;
8) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitselisi suundumusi
ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid.
Läbivad teemad:
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - arendamine toimub koos ettevõtlikkuspädevuse arendamisega
erinevate probleemide määratlemisel, lahendusstrateegiate leidmisel ja lahendamisel. Lisaks sellele
toetavad kodanikualgatuslikkust rollimängud dilemmadega tegelemiseks ja kehtiva seadusandlusega
tutvumine seonduvalt eluslooduse kaitse ja kasutamisega ning reeglite eiramise tuvastamisega oma
kodukohas.
Kultuuriline identiteet - Pööratakse tähelepanu sellele, kuidas on läbi aegade Eestis loodusväärtusi
kasutatud ning millised tõekspidamised ja uskumused on loodusobjektide ja protsessidega kaasnenud
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine – tähelepanu on pööratud enesejuhitud õppimise oskuste
kujundamisele. Seda aitab saavutada uurimuslike tööde läbiviimine ja arvutipõhiste õpikeskkondade
rakendamine ning töö erinevate teabeallikatega. Ka rollimängude ning väitluste põhieesmärk ei ole
uute teadmiste omandamine, vaid elukestvaks õppimiseks vajalike oskuste harjutamine.
Tutvustatakse ökoloogia ja keskkonnakaitsega seonduvaid elukutseid ning karjäärivõimalusi.
Keskkond ja jätkusuutlik areng Bioloogial on kandev roll looduskeskkonna mitmekesisuse ja selles
toimivate protsesside käsitlemisel ning jätkusuutlikku arengut tagava mõtteviisi kujundamisel
Teabekeskkond - leiab käsitlemist seonduvalt probleemide lahendamise ja uurimuslike töödega, kus
tuleb koguda, kriitiliselt analüüsida ja kasutada erinevaid infoallikaid ning kõrvutada olemasolevat
infot enda läbiviidud uuringutest saadud tulemustega
Väärtused ja kõlblus - väärtustatakse loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust ning
loodusvarade heaperemehelikku kasutust
Lõiming teiste ainetega:
Arvutiõpetus – PowerPoint esitluse või Inspiration mõistekaardi/skeemi koostamise oskus, info
otsimine internetist.
Keemia - Mitmed ökoloogilised globaalprobleemid (nt happesademed) on selgitatavad keemilisel
tasandil.
Geograafia – Linnastumisega kaasnevate majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemide
käsitlemine geograafias toetab keskkonnaprobleemide käsitlemist bioloogias ja vastupidi – bioloogia
ja geograafia on siinkohal üksteist täiendavad õppeained, mis võimaldavad otsuste tegemisel
arvestada suuremat hulka olulisi aspekte ja leida seeläbi probleemidele täiuslikumaid lahendusi.

Geograafia
I kursus
Rahvastik ja majandus.
10. klass
Õppesisu
GEOGRAAFIA
ARENG JA
UURIMISMEETODID
Geograafia areng ja
peamised

Taotletavad õppetulemused


on omandanud ettekujutuse
geograafia arengust, teab
geograafia seoseid teiste
teadusharudega ning
geograafia kohta tänapäeva

Lõiming teiste
ainetega
matemaatika:
andmebaasid, nende
kasutamine; ajalugu:
teaduse ja tehnoloogia
areng uusajal, füüsika
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Õppesisu
uurimisvaldkonnad.
Nüüdisaegsed
uurimismeetodid
geograafias.

Taotletavad õppetulemused






RAHVASTIK
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.












teaduses;
toob näiteid nüüdisaegsete
uurimismeetodite kohta
geograafias; teeb vaatlusi ja
mõõdistamisi, korraldab
küsitlusi ning kasutab
andmebaase vajalike
andmete kogumiseks;
kasutab teabeallikaid, sh
kaarte info leidmiseks, seoste
analüüsiks ning üldistuste ja
järelduste tegemiseks;
analüüsib teabeallikate, sh
kaartide järgi etteantud
piirkonna loodusolusid,
rahvastikku, majandust ning
inimtegevuse võimalikke
tagajärgi.
analüüsib temaatiliste
kaartide ja statistiliste
andmete põhjal rahvastiku
paiknemist ning tihedust
maailmas, etteantud
regioonis või riigis;
analüüsib demograafilise
ülemineku teooriale toetudes
rahvaarvu muutumist
maailmas, etteantud
regioonis või riigis ning
seostab seda
arengutasemega;
analüüsib
rahvastikupüramiidi järgi
etteantud riigi rahvastiku
soolis-vanuselist struktuuri
ning selle mõju majanduse
arengule;
võrdleb sündimust ja
suremust arenenud ja
arengumaades ning selgitab
erinevuste peamisi põhjusi;
toob näiteid
rahvastikupoliitika ja selle
vajalikkuse kohta;
teab rände liike ja
rahvusvaheliste rännete
peamisi suundi ning

Lõiming teiste
ainetega
– füüsikateaduse areng,
keemia –
keemiateaduse areng,
bioloogia –
bioloogiateaduse areng

matemaatika:
statistiliste andmete
analüüs ja esitamine,
jooniste, diagrammide,
tabelite jms analüüs ja
koostamine;
ühiskonnaõpetus: riigi
rahvastikupoliitika,
migratsioon ja
pagulasprobleemid,
ajalugu rahvastiku
areng eri
ajalooetappidel,
võõrkeeled:
temaatiliste
võõrkeelsete
internetiportaalide
kasutamine, keel ja
kirjandus – eri liiki
tekstide lugemine,
analüüsimine,
tekstiloome;
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused







ASUSTUS
Asustuse areng maailmas
ning asulate paiknemist
mõjutavad tegurid eri
aegadel. Linnad ja maaasulad arenenud ja
arengumaades.
Linnastumise kulg
maailmas. Linnade
sisestruktuur ning selle
muutumine.
Linnastumisega
kaasnevad probleemid
arenenud ja
arengumaades.
Linnakeskkond ja selle
planeerimine.










analüüsib etteantud piirkonna
rännet, seostades seda
peamiste tõmbe- ja
tõuketeguritega;
analüüsib rändega
kaasnevaid positiivseid ja
negatiivseid tagajärgi lähteja sihtriigile ning mõjusid
elukohariiki vahetanud
inimesele;
analüüsib teabeallikate
põhjal etteantud riigi
rahvastikku (demograafilist
situatsiooni),
rahvastikuprotsesse ja nende
mõju riigi majandusele;
väärtustab kultuurilist
mitmekesisust, on salliv
teiste rahvaste kommete,
traditsioonide ja religiooni
suhtes.
võrdleb linnu ning maaasulaid arenenud ja
arengumaades;
analüüsib linnastumise kulgu
ja erinevusi arenenud ja
arengumaades;
analüüsib etteantud info
põhjal linna sisestruktuuri
ning selle muutusi,
toob näiteid arenenud ja
arengumaade suurlinnade
planeerimise ning
sotsiaalsete ja
keskkonnaprobleemide
kohta;
analüüsib kaardi ja muude
teabeallikate põhjal etteantud
riigi või piirkonna asustust;
analüüsib etteantud info
põhjal linna sisestruktuuri
ning selle muutusi;
on omandanud ülevaate
maailma linnastunud
piirkondadest, nimetab ning
näitab kaardil maailma
suuremaid linnu ja

Lõiming teiste
ainetega

ajalugu: linnade areng
ja roll eri
ajalooetappidel,
ühiskonnaõpetus:
asustuse areng,
linnastumine arenenud
ja arengumaades;
bioloogia:
linnastumisega
kaasnevad
keskkonnaprobleemid
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

linnastuid.

MUUTUSED
MAAILMAMAJANDU
SES
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.














ÜHISKONNA ARENG
JA
GLOBALISEERUMIN
E
Riikide liigitamine
arengutaseme ja panuse
järgi
maailmamajandusse.
Arengutaseme mõõtmine.
Eri arengutasemega
riigid. Agraar-, tööstus- ja
infoühiskonna rahvastik,
majandus ning ruumiline
korraldus.
Üleilmastumine ja








analüüsib teabeallikate
põhjal riigi
majandusstruktuuri ja hõivet
ning nende muutusi;
analüüsib tootmise
paigutusnihkeid tänapäeval
kõrgtehnoloogilise tootmise
näitel;
analüüsib tööstusettevõtte
tootmiskorraldust ja
paigutusnihkeid autotööstuse
näitel;
toob näiteid tehnoloogia ja
tootearenduse mõju kohta
majanduse arengule;
analüüsib etteantud
teabeallikate järgi riigi
turismimajandust, selle
arengueeldusi, seoseid teiste
majandusharudega, rolli
maailmamajanduses ning
mõju keskkonnale;
analüüsib teabeallikate järgi
riigi transpordigeograafilist
asendit ja transpordi osa riigi
majanduses;
analüüsib
maailmakaubanduse peamisi
kaubavoogusid.
teab arengutaseme näitajaid
ning riikide rühmitamist
nende alusel;
iseloomustab agraar-,
industriaal- ja infoühiskonna
rahvastikku, asustust,
majandust ning selle
ruumilist korraldust;
selgitab globaliseerumise eri
aspekte, toob näiteid selle
mõju kohta arenenud ja
arengumaadele;
võrdleb ja analüüsib
teabeallikate põhjal riikide
arengutaset ning riigisiseseid

matemaatika:
statistiliste andmete
analüüs ja esitamine,
jooniste, diagrammide,
tabelite jms lugemine,
koostamine, analüüs ja
üldistuste tegemine;
ühiskonnaõpetus ja
majandusõpetus:
rahvusvahelised
firmad, rahvusvaheline
kaubandus ja
investeeringud,
võrgustikupõhine
majandus; erinevad
majandustüübid;
ajalugu: kaubandus,
selle roll ja areng eri
ajalooetappidel,
industrialiseerumine ja
tööstuse areng

ajalugu: ühiskonna
areng erinevatel
ajalooperioodidel;
ühiskonnaõpetus ja
majandusõpetus:
riikide liigitamine
arengutaseme järgi,
agraar-, industriaal- ja
infoühiskond,
globaliseerumine;
ühiskonnaõpetus:
märkab ühiskonnas
toimunud
arengusuundumusi;
kodanikualgatus ja

110

Õppesisu
maailmamajanduse
areng.

Taotletavad õppetulemused


Lõiming teiste
ainetega
arenguerinevusi;
ettevõtlikkus: mõistab
ühiskonna toimimise
on omandanud ülevaate
maailma poliitilisest kaardist, põhimõtteid ja
mehhanisme;
nimetab ja näitab kaardil
kõik Euroopa riigid ja
pealinnad ning maailma
suuremad riigid.

Geograafia - II kursus
Maa kui süsteem
11. klass
Õppesisu
SISSEJUHATUS
Maa kui süsteem.
Energiavood Maa
süsteemides. Maa teke ja
areng. Geoloogiline
ajaskaala.

Taotletavad õppetulemused




LITOSFÄÄR
Litosfääri koostis. Maa
siseehitus,
laamtektoonika. Laamade
liikumine ja sellega
seotud protsessid.
Vulkanism. Maavärinad.











iseloomustab Maa sfääre kui
süsteeme ning toob näiteid
nendevaheliste seoste kohta;
analüüsib Maa sfääride ja
inimtegevuse vastastikust
mõju;
iseloomustab geoloogilise
ajaskaala järgi üldjoontes
Maa teket ja arengut.
tunneb looduses ja pildil ära
lubjakivi, liivakivi, graniidi,
basaldi, marmori ja gneissi,
teab nende tähtsamaid
omadusi ning toob näiteid
kasutamise kohta;
teab kivimite liigitamist
tekke järgi ja selgitab
kivimiringet;
iseloomustab Maa siseehitust
ning võrdleb mandrilist ja
ookeanilist maakoort;
võrdleb geoloogilisi
protsesse laamade
eemaldumise, sukeldumise,
põrkumise, nihkumise ja
kuuma täpi piirkonnas;
iseloomustab teabeallikate
järgi etteantud piirkonnas
toimuvaid geoloogilisi
protsesse, seostades neid
laamadeliikumisega;
iseloomustab ja võrdleb
teabeallikate järgi vulkaane,

Lõiming teiste
ainetega
füüsika: avatud ja
suletud süsteem,
energiavood Maa
süsteemides; bioloogia:
Maa teke ja areng,
evolutsioon; keemia:
keemilised
reaktsioonid,
aineringed.
füüsika: piki- ja
ristlained, Maa
siseehitus ja selle
uurimine,
konvektsioonivoolud;
keemia: kivimite
keemiline koostis;
bioloogia: fossiilid.
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused





ATMOSFÄÄR
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.
Ilmaprognoosimine ja
kliimamuutused.














seostades nende paiknemist
laamtektoonikaga ning
vulkaani kuju ja purske
iseloomu magma
omadustega;
teab maavärinate
tekkepõhjusi ja
esinemispiirkondi,
seismiliste lainete liigitamist
ning maavärinate tugevuse
mõõtmist Richteri skaala
järgi;
toob näiteid maavärinate ja
vulkanismiga kaasnevate
nähtuste ning nende mõju
kohta keskkonnale ja
majandustegevusele.
iseloomustab üldjoontes
atmosfääri koostist ja
kirjeldab joonise järgi
atmosfääri ehitust;
selgitab joonise järgi Maa
kiirgusbilanssi ning
kasvuhooneefekti;
teab kliimat kujundavaid
tegureid, sh astronoomilisi
tegureid;
selgitab joonise põhjal üldist
õhuringlust ning selle mõju
konkreetse koha kliimale;
analüüsib kliima mõju
teistele
looduskomponentidele ja
inimtegevusele;
iseloomustab ilmakaardi
järgi ilma etteantud kohas,
teab ilmaprognoosimise
nüüdisaegseid võimalusi;
iseloomustab temaatiliste
kaartide ja kliimadiagrammi
järgi etteantud koha kliimat
ning seostab selle kliimat
kujundavate tegurite mõjuga;
toob näiteid inimtegevuse
mõju kohta atmosfääri
koostisele.

Lõiming teiste
ainetega

füüsika: kliimat
kujundavad
astronoomilised
tegurid, Maa
kiirgusbilanss, otsene,
hajuv, peegeldunud ja
neeldunud kiirgus,
kasvuhooneefekt,
õhutemperatuuri,
tiheduse ja õhurõhu
seosed, sademete teke,
globaalne õhuringlus,
õhu liikumine
tsüklonis;
keemia: atmosfääri
keemiline koostis,
kasvuhoonegaasid,
osoonikiht;
matemaatika: jooniste
ja diagrammide
analüüs; bioloogia:
kasvuhooneefekti
süvenemise ja
osoonikihi hõrenemise
mõju organismidele ja
keskkonnale.
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Õppesisu
HÜDROSFÄÄR
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.

Taotletavad õppetulemused
















BIOSFÄÄR
Kliima, taimestiku ja
mullastiku seosed.
Kivimite murenemine.
Muld ja mulla teke.
Mullatekketegurid. Mulla
ehitus ja
mulla omadused.
Bioomid.







teab vee jaotumist Maal ning
iseloomustab veeringet ja
veeringe lülisid Maa eri
piirkondades;
analüüsib kaardi ja jooniste
järgi veetemperatuuri ning
soolsuse regionaalseid
erinevusi maailmameres;
selgitab hoovuste teket ja
liikumise seaduspära
maailmameres ning nende
rolli kliima kujunemises;
selgitab tõusu ja mõõna teket
ning mõju rannikutele;
selgitab lainete kuhjavat ja
kulutavat tegevust järsk- ja
laugrannikutel ning toob
näiteid inimtegevuse mõju
kohta rannikutele;
tunneb piltidel, joonistel ning
kaartidel ära fjord-, skäär-,
laguun-, järsk- ja
laugranniku;
teab liustike tekketingimusi,
nende jaotamist mägi- ja
mandriliustikeks ning
liustike levikut;
selgitab liustike tähtsust
kliima kujunemises ja
veeringes;
selgitab liustike tegevust
pinnamoe kujunemisel ning
toob näiteid liustikutekkeliste
pinnavormide kohta.
võrdleb keemilist ja
füüsikalist murenemist, teab
murenemise tähtsust
looduses ning selle mõju
inimtegevusele;
iseloomustab mulla koostist,
ehitust (mullaprofiili) ja
kujunemist;
iseloomustab joonise põhjal
mullaprofiili ning selgitab
mullas toimuvaid protsesse;
selgitab bioomide tsonaalset
levikut ning analüüsib

Lõiming teiste
ainetega
füüsika: veeringe,
hoovused, tõus ja
mõõn, rannaprotsessid;
keemia: maailmamere
vee soolsus.

füüsika: füüsikaline
murenemine, mulla
füüsikalised omadused
ja veerežiim; keemia:
keemiline murenemine,
mulla
mineraalne koostis ja
keemilised omadused,
pH, aineringed;
bioloogia: bioom,
ökosüsteem, keskkonna
ja taimestiku vahelised
seosed, huumus.
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused






Lõiming teiste
ainetega

tundrat, parasvöötme okas- ja
lehtmetsa, rohtlat, kõrbet,
savanni ja vihmametsa kui
ökosüsteemi;
iseloomustab
mullatekketingimusi ja protsesse tundras,
parasvöötme okas- ja
lehtmetsas, rohtlas, kõrbes,
savannis ning vihmametsas;
tunneb joonistel ning piltidel
ära leet-, must-, ferraliit- ja
gleistunud mulla;
analüüsib teabeallikate
põhjal etteantud piirkonna
kliima, mullastiku ja
taimestiku seoseid.

Geograafia - III kursus.
Loodusvarad ja nende kasutamine.
12. klass
Õppesisu
PÕLLUMAJANDUS
JA
TOIDUAINETÖÖSTU
S
Maailma
toiduprobleemid.
Põllumajanduse arengut
mõjutavad tegurid.
Põllumajanduse
spetsialiseerumine.
Põllumajandusliku
tootmise tüübid.
Põllumajanduslik
tootmine eri
loodusoludes ja
arengutasemega riikides.
Põllumajanduse mõju
keskkonnale.

Taotletavad õppetulemused









Lõiming teiste
ainetega
bioloogia: geneetiliselt
selgitab toiduprobleemide
muundatud organismid,
tekkepõhjusi maailma eri
nendega seotud ohud,
regioonides;
põllumajandusega
teab mullaviljakuse
vähenemist ja mulla hävimist seotud
keskkonnaprobleemid,
põhjustavaid tegureid ning
toob näiteid mulla kaitsmise mahepõllumajandus,
kultuurtaimede levik;
võimaluste kohta;
iseloomustab põllumajandust keemia: väetiste ja
ja selle mõju keskkonnale eri taimekaitsevahendite
kasutamisega
loodusoludes ning
kaasnevad ohud,
arengutasemega riikides;
ühiskonnaõpetus:
analüüsib teabeallikate
maailma
põhjal riigi põllumajanduse
toiduprobleemid,
ja toiduainetööstuse arengu
arenenud riikide
eeldusi ning arengut;
toiduabi; ajalugu:
on omandanud ülevaate
omatarbelise ja
tähtsamate kultuurtaimede
(nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, kaubandusliku
põllumajanduse
suhkruroo ja puuvilla)
areng eri
peamistest
ajalooperioodidel,
kasvatuspiirkondadest ning
matemaatika:
eksportijatest.
statistiliste andmete
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Õppesisu

VESI JA VEEGA
SEOTUD
PROBLEEMID
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
põhjavee taseme
muutumine. Põhjavee
kasutamine, reostumine
ja kaitse.
Niisutuspõllumajandus.

Taotletavad õppetulemused













MAAILMA METSAD
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








Lõiming teiste
ainetega
analüüs ja esitamine,
jooniste, diagrammide,
tabelite jms analüüs ja
koostamine.
matemaatika:
toob näiteid vee ja
statistiliste andmete
veekogude kasutamisega
analüüs ja esitamine,
tekkinud probleemide kohta
jooniste, diagrammide,
riikide vahel;
tabelite jms analüüs ja
on omandanud ülevaate
koostamine;
maailma tähtsamatest
keemia: vee keemiline
kalapüügi- ja
koostis, vee
vesiviljeluspiirkondadest;
reostumine; füüsika:
analüüsib maailmamere
infiltratsioon,
majandusliku kasutamisega
seotud keskkonnaprobleeme alanduslehter;
bioloogia:
ning põhjendab
maailmamerega ja
maailmamere kaitse
siseveekogude
vajalikkust;
veekasutusega seotud
analüüsib jõgede äravoolu
keskkonnaprobleemid,
mõjutavaid tegureid, jõgede
bioloogiline
hääbumise ja üleujutuste
mitmekesisus; ajalugu:
võimalikke põhjusi ja
tagajärgi ning majanduslikku niisutuspõllundusega
seotud tsivilisatsioonid,
mõju;
selgitab põhjavee kujunemist piiratud
veeressurssidest
(infiltratsiooni) erinevate
tingitud
tegurite mõjul ning toob
näiteid põhjavee alanemise ja riikidevahelised
konfliktid.
reostumise põhjuste ning
tagajärgede kohta;
toob näiteid
niisutuspõllundusega
kaasnevate probleemide
kohta.
selgitab metsamajanduse ja
puidutööstusega seotud
keskkonnaprobleeme;
nimetab maailma
metsarikkamaid piirkondi ja
riike ning näitab kaardil
peamisi puidu ja
puidutoodete kaubavoogusid;
analüüsib vihmametsa kui
ökosüsteemi ning selgitab
vihmametsade globaalset
tähtsust;
analüüsib vihmametsade

matemaatika:
statistiliste andmete
analüüs ja esitamine,
jooniste, diagrammide,
tabelite jms analüüs ja
koostamine;
bioloogia: metsadega
seotud
keskkonnaprobleemid,
bioloogiline
mitmekesisus.

115

Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

majandamine ja kaitse.


ENERGIAMAJANDUS
JA
KESKKONNAPROBL
EEMID
Maailma
energiaprobleemid.
Energiaressursid ja
maailma
energiamajandus.
Nüüdisaegsed
tehnoloogiad
energiamajanduses.
Energiamajandusega
kaasnevad
keskkonnaprobleemid.













majanduslikku tähtsust,
nende majandamist ja
keskkonnaprobleeme;
analüüsib parasvöötme
okasmetsa kui ökosüsteemi
ning iseloomustab
metsamajandust ja
keskkonnaprobleeme
okasmetsavööndis.
analüüsib
energiaprobleemide
tekkepõhjusi ja võimalikke
lahendusi ning väärtustab
säästlikku energia
kasutamist;
selgitab energiaressursside
kasutamisega kaasnevaid
poliitilisi, majanduslikke ja
keskkonnaprobleeme;
analüüsib etteantud teabe
järgi muutusi maailma
energiamajanduses;
nimetab maailma
energiavarade (nafta,
maagaasi, kivisöe)
kaevandamise/ammutamise,
töötlemise ja tarbimise
tähtsamaid piirkondi;
nimetab maailma suuremaid
hüdro- ja tuumaenergiat
tootvaid riike;
analüüsib alternatiivsete
energiaallikate kasutamise
võimalusi ning nende
kasutamisega kaasnevaid
probleeme;
analüüsib teabeallikate
põhjal riigi energiaressursse
ja nende kasutamist.

Lõiming teiste
ainetega

matemaatika:
statistiliste andmete
analüüs ja esitamine
ning jooniste,
diagrammide, tabelite
jms analüüs ja
koostamine;
füüsika: energia liigid
ja nende kasutamine;
keemia: õhu keemiline
koostis ja õhu
saastumine; bioloogia:
energiamajandusega
seotud
keskkonnaprobleemid;
ühiskonnaõpetus:
energiaressursid
konfliktide allikana.

Keemia
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;
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2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning
lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;
3) kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda
kriitiliselt;
4) kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi,
on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest
ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;
5) rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi
reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;
6) langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis-moraalsetele
seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;
7) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;
8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi
ja oskusi karjääri planeerides.
Õppeaine kirjeldus
Keemial on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises.
Gümnaasiumi keemia tugineb põhikoolis omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning
seostub gümnaasiumi füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt õppeainetes õpitavaga, toetades
samaaegu teiste õppeainete õppimist ja õpetamist. Selle kaudu kujunevad õpilastel 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. Keemias ning teistes loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud on
aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. Õpilastel kujuneb gümnaasiumi-tasemele
vastav loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus ning terviklik loodusteaduslik maailmapilt,
nad saavad ülevaate keemiliste protsesside põhilistest seaduspärasustest, keemia
tulevikusuundumustest ning keemiaga seotud elukutsetest, mis aitab neil elukutset valida.
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.
Õpitakse omandatud teadmisi ja oskusi rakendama igapäevaelu probleeme lahendades,
kompetentseid ja eetilisi otsuseid tehes ning oma tegevuse võimalikke tagajärgi hinnates.
Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt, õpilaskeskselt ja igapäevaeluga seostatult.
Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ning võimete mitmekülgsest arendamisest,
suurt tähelepanu pööratakse õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks
kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projekt-õpet, arutelu,
ajurünnakuid, õppekäike jne. Aktiivõppe põhimõtteid järgiva õppetegevusega kaasneb õpilaste
kõrgemate mõtlemistasandite areng.
Keemiaõpetus gümnaasiumis süvendab põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi.
Taotletakse õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemist ning üldise
loodusteadusliku maailmapildi avardumist. Võrreldes põhikooliga käsitletakse keemilisi objekte ja
nähtusi sügavamalt, täpsemalt ning süsteemsemalt, pöörates suuremat tähelepanu seoste loomisele
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erinevate nähtuste ja seaduspärasuste vahel. Õppes lisandub induktiivsele käsitlusele deduktiivne
käsitlus. 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. Keemia nagu teistegi
loodusteaduste õppimisel on oluline õpilase isiksuse väljakujunemine: iseseisvuse, mõtlemisvõime ja
koostööoskuse areng ning vastutustunde ja tööharjumuste kujunemine.
Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna
majanduslikus, tehnoloogilises ja kultuurilises arengus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
2) rakendab keemiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit, arendab loogilise mõtlemise
võimet, analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust;
3) hangib keemiainfot erinevaist, sh elektroonseist teabeallikaist, analüüsib ja hindab saadud teavet
kriitiliselt;
4) mõistab süsteemselt keemia põhimõisteid ja keemiliste protsesside seaduspärasusi ning kasutab
korrektselt 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;
8) on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi
ja oskusi karjääri planeerides.
I kursus „Keemia alused“
1. Sissejuhatus
Õppesisu
Keemia kui teaduse kujunemine. Füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias. Keemiaga
seotud karjäärivalikud.
Põhimõisted: keemiline analüüs, kvalitatiivne analüüs, kvantitatiivne analüüs, keemiline süntees.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Õppekäik keemiaga seotud ettevõttesse, õppeasutusse vms.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) omab ettekujutust keemia ajaloolisest arengust;
2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi, füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid.
2. Aine ehitus
Õppesisu
Tänapäevane ettekujutus aatomi ehitusest. Informatsioon perioodilisustabelis ja selle tõlgendamine.
Keemilise sideme liigid. Vesinikside. Molekulidevahelised jõud. Ainete füüsikaliste omaduste
sõltuvus aine ehitusest.
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Põhimõisted: aatomorbitaal, mittepolaarne kovalentne side, polaarne kovalentne side, osalaeng,
vesinikside.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Lihtsamate molekulide struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulimudelite või arvutiprogrammide
abil.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab elektronide paiknemist aatomi välises elektronkihis (üksikud elektronid,
elektronipaarid) sõltuvalt elemendi asukohast perioodilisustabelis (A-rühmade elementide
korral);
2) selgitab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist
perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;
3) määrab A-rühmade keemiliste elementide maksimaalseid ja minimaalseid
oksüdatsiooniastmeid elemendi asukoha järgi perioodilisustabelis ning koostab elementide
tüüpühendite valemeid;
4) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust;
5) hindab kovalentse sideme polaarsust, lähtudes sidet moodustavate elementide asukohast
perioodilisustabelis;
6) kirjeldab ja hindab keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime (ka vesiniksideme)
mõju ainete omadustele.
3. Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid
Õppesisu
Keemilise reaktsiooni aktiveerimisenergia, aktiivsed põrked. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid.
Keemilise reaktsiooni kiirus, seda mõjutavad tegurid. Keemiline tasakaal ja selle nihkumine (Le
Chatelier’ printsiibist tutvustavalt).
Põhimõisted: reaktsiooni aktiveerimisenergia, reaktsiooni soojusefekt, reaktsiooni kiirus,
katalüsaator, katalüüs, pöörduv reaktsioon, pöördumatu reaktsioon, keemiline tasakaal.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toime uurimine.
2. Keemilise reaktsiooni soojusefekti uurimine.
3. Auto heitgaaside katalüsaatori tööpõhimõtte selgitamine internetimaterjalide põhjal.
4. Keemilise tasakaalu nihkumise uurimine (katseliselt või arvutisimulatsiooni abil).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seostab keemilist reaktsiooni aineosakeste üleminekuga püsivamasse olekusse;
2) selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekte, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja
lagunemisel esinevatest energiamuutustest;
3) analüüsib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning selgitab keemiliste
protsesside kiiruse muutmist argielus;
4) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel
tasakaal, ning toob vastavaid näiteid argielust ja tehnoloogiast.
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4. Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes
Õppesisu
Ainete lahustumisprotsess. Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid; tugevad ja nõrgad elektrolüüdid.
Hapete ja aluste protolüütiline teooria. Molaarne kontsentratsioon (tutvustavalt). Ioonidevahelised
reaktsioonid lahustes, nende kulgemise tingimused. pH. Keskkond hüdrolüüsuva soola lahuses.
Põhimõisted: hüdraatumine, elektrolüüt, mitteelektrolüüt, tugev elektrolüüt, nõrk elektrolüüt, hape,
alus, molaarne kontsentratsioon, soola hüdrolüüs.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Lahustumise soojusefektide uurimine.
2. Erinevate lahuste elektrijuhtivuse võrdlemine (pirni heleduse või Vernier anduri abil);
nõrkade ja tugevate hapete ning aluste pH ja elektrijuhtivuse võrdlemine.
3. Ioonidevaheliste reaktsioonide toimumise uurimine.
4. Erinevate ainete vesilahuste keskkonna (lahuste pH) uurimine.
5. Lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel (nt vee mööduva kareduse määramine, leelise
kontsentratsiooni määramine puhastusvahendis või happe kontsentratsiooni määramine
akuhappes vms).
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab lahuste teket (iooniliste ja kovalentsete ainete korral);
2) eristab elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, tugevaid ja nõrku elektrolüüte;
3) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teoora põhjal;
4) oskab arvutada molaarset kontsentratsiooni;
5) koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul);
6) hindab ja põhjendab ainete vees lahustumisel lahuses tekkivat keskkonda.
II kursus „Anorgaanilised ained“
1. Metallid
Õppesisu
Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Metallide keemilise
aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ja looduses.
Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, korrosioon, keemilised
vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid nõudmata). Saagise ja lisandite arvestamine moolarvutustes
reaktsioonivõrrandi järgi.
Põhimõisted: sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline vooluallikas, saagis.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Metallide füüsikaliste omaduste ja keemilise aktiivsuse võrdlemine.
2. Metallide korrosiooni mõjutavate tegurite ning korrosioonitõrje võimaluste uurimine ja
võrdlemine.
3. Metallide tootmise, elektrolüüsi ja keemilise vooluallika uurimine animatsioonide abil.
4. Ülevaate (referaadi) koostamine ühe metalli tootmisest ja tema sulamite
valmistamisest/kasutamisest.
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Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis
ja pingereas, koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine mittemetalliga,
veega, lahjendatud happe ja soolalahusega);
2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;
3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;
4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ja korrosiooni metallide
oksüdeerumisel;
5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib
korrosioonitõrje võimalusi;
6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt
elektrolüüsi, korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);
7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagise ja lisanditega.
2. Mittemetallid
Õppesisu
Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest olenevalt elemendi asukohast
perioodilisustabelis. Mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema
ühendite käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside näitel).
Põhimõisted: allotroopia.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
Mittemetallide ja/või nende iseloomulike ühendite saamine, omaduste uurimine ning võrdlemine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava
elemendi asukohaga perioodilisustabelis;
2) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid;
3) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise
võimalusi praktikas.
III kursus „Orgaanilised ained“
1. Süsivesinikud ja nende derivaadid
Õppesisu
Süsinikuühendite struktuur ja selle kujutamise viisid. Alkaanid, nomenklatuuri põhimõtted,
isomeeria. Asendatud alkaanide (halogeeniühendite, alkoholide, primaarsete amiinide) füüsikaliste
omaduste sõltuvus struktuurist. Küllastumata ja aromaatsete süsivesinike ning alkaanide keemiliste
omaduste võrdlus. Liitumispolümerisatsioon. Süsivesinikud ja nende derivaadid looduses ja
tööstuses (tutvustavalt).
Põhimõisted: isomeeria, asendatud süsivesinik, alkaan e küllastunud süsivesinik, küllastumata
süsivesinik, aromaatne ühend, liitumispolümerisatsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine

121

1. Süsivesinike ja nende derivaatide molekulide struktuuri uurimine ning võrdlemine
molekulimudelite ja/või arvutiprogrammiga.
2. Molekulidevaheliste jõudude tugevuse uurimine aurustumissoojuse võrdlemise teel.
3. Hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastoime veega.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, tasapinnaline ehk
klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis);
2) kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid alkaanide näitel; seostab süstemaatiliste
nimetuste ees- või lõppliiteid õpitud aineklassidega, määrab molekuli struktuuri või nimetuse
põhjal aineklassi;
3) hindab molekuli struktuuri (vesiniksideme moodustamise võime) põhjal aine füüsikalisi
omadusi (lahustuvust erinevates lahustites ja keemistemperatuuri);
4) võrdleb küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi, koostab
lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide ja areenide halogeenimise ning alkeenide
hüdrogeenimise ja hüdraatimise reaktsioonide kohta;
5) kirjeldab olulisemate süsivesinike ja nende derivaatide omadusi, rakendusi argielus ja
kasutamisega kaasnevaid ohtusid;
6) kujutab alkeenist tekkivat polümeeri lõiku.
2. Orgaanilised ained meie ümber
Õppesisu
Aldehüüdid kui alkoholide oksüdeerumissaadused. Asendatud karboksüülhapped (aminohapped,
hüdroksühapped) ja karboksüülhapete funktsionaalderivaadid (estrid, amiidid). Polükondensatsioon.
Orgaanilised ühendid elusorganismides: rasvad, sahhariidid, valgud.
Põhimõisted: asendatud karboksüülhape, karboksüülhappe funktsionaalderivaat, hüdrolüüs,
polükondensatsioon.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine
1. Alkoholi ja aldehüüdi oksüdeeruvuse uurimine ning võrdlemine.
2. Karboksüülhapete tugevuse uurimine ja võrdlemine teiste hapetega.
3. Estrite saamine ja hüdrolüüs.
4. Sahhariidide (nt tärklise) hüdrolüüsi ja selle saaduste uurimine.
5. Valkude (nt munavalge vesilahuse) käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja
kuumutamise suhtes.
6. Seebi ning sünteetiliste pesemisvahendite käitumise uurimine ja võrdlemine erineva
happelisusega vees ning soolade lisandite korral.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse aineklassi;
2) kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ja looduses;
3) selgitab seost alkoholide, aldehüüdide ja karboksüülhapete vahel;
4) võrdleb karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi, koostab vastavaid
reaktsioonivõrrandeid;
5) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse organismis ning sellest põhjustatud
sotsiaalseid probleeme;
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6) võrdleb estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostab vastavaid võrrandeid;
7) kujutab lähteühenditest tekkiva kondensatsioonipolümeeri lõiku;
8) selgitab põhimõtteliselt biomolekulide (polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust.
4.5. Õppetegevus
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) keemia valikkursuste õpetamise korral integreeritakse kooli ainekavas aineloogika säilitamise
ja õppeaja kokkuhoiu eesmärgil valikkursuste õppesisu kolme kohustusliku kursuse
õppesisuga;
2) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
eeldatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate
teemadega;
3) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta
ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;
4) võimaldatakse nii individuaalset kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd,
õppekäigud, praktilised tööd);
5) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
6) rakendatakse IKT-l põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale ja -vahendeid, et toetada
õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
7) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, laborid, muuseumid,
näitused, ettevõtted jne;
8) kasutatakse aktiivõppemeetodeid: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi ja
uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt igapäevaelu, tootmise,
keskkonnaprobleemide vms seotud keemiliste protsesside uurimine ning analüüs, protsesse ja
objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, komplekssete probleemide lahendamine) jne.
4.6. Füüsiline õpikeskkond
1) Praktiliste tööde läbiviimiseks korraldab kool vajaduse korral õppe rühmades.
2) Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus on tõmbekapp, soe ja külm vesi, valamud,
elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad ning vajalikud IKT vahendid.
3) Kool võimaldab ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja
-materjalid ning demonstratsioonivahendid.
4) Kool võimaldab sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide
korraldamiseks vajalike reaktiivide jm materjalide hoidmiseks.
5) Kool võimaldab kooli õppekava järgi vähemalt kaks korda õppeaastas õpet väljaspool kooli
territooriumi (looduskeskkonnas, keemialaboris vm).
6) Kool võimaldab ainekava järgi õppida arvutiklassis, kus saab teha ainekavas nimetatud töid.
4.7. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumiriikliku 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 sõnalistehinnangute 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.
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Gümnaasiumi keemias jagunevad õpitulemused kahte valdkonda: 1) mõtlemistasandite arendamine
keemia kontekstis ning 2) uurimuslikud ja otsuste langetamise oskused. Nende suhe hinde
moodustumisel on ligikaudu 80% ja 20%. Madalamat ning kõrgemat järku mõtlemis-tasandite
arengu vahekord õpitulemuste hindamisel on ligikaudu 40% ja 60%. Probleemide lahendamisel
hinnatavad üldised etapid on probleemi kindlaksmääramine ja selle sisu avamine, lahendusstrateegia
leidmine ja rakendamine ning tulemuste hindamine.
Füüsika
10. klass I kursus “Füüsikalise looduskäsitluse alused”, 35 tundi
Õppesisu koos soovitusliku
Praktilised tööd, IKT
tunnijaotusega
Õpitulemused
rakendamine, soovitused
õpetajale
1) seletab sõnade
1. Sissejuhatus füüsikasse. (3
Metoodilised soovitused:
tähendust: maailm,
NB! Kuna igal õpetajal on õigus
tundi)
Jõudmine füüsikasse, tuginedes
loodus ja füüsika;
tuua näiteid omaenda
isiklikule kogemusele. Inimene
2) mõistab paratamatut maailmapildi põhjal, siis ei saa
kui vaatleja. Sündmus, signaal,
erinevust looduse
alljärgnev olla kohustuslik.
aisting ja kujutlus. Vaatleja
ning vaatleja
Tegemist on vaid
kujutlused ja füüsika. Füüsika kui
kujutluste vahel;
soovitustega!
loodusteadus. Füüsika kui
3) tunneb
1. tund sisustada õpetaja poolt
inimkonna nähtavushorisonte
loodusteaduste
suunatava aruteluga sõnade
edasi nihutav teadus. Mikro-,
põhieesmärki –
maailm, loodus, loodusteadus ja
makro- ja megamaailm.
saavutada üha
füüsika tähenduse üle.
parem vastavus
2. tunnis avada mõiste vaatleja.
looduse ja seda
Vaatlejat võib defineerida rea
Põhimõisted: loodus,
peegeldavate
tunnuste kaudu, nt vaatleja
loodusteadus, füüsika, vaatleja,
kujutluste vahel;
omab: a) vaba tahet, b) võimet
nähtavushorisont, makro-, mikro4) teab
saada aistinguid, c) mälu
ja megamaailm.
nähtavushorisondi
(võimet kasutada salvestatud
mõistet kui vaatleja infot), d) mõistust (võimet
kahele struktuursele koostada süllogisme). Esitada
põhiküsimusele Mis füüsikalise tunnetusprotsessi
on selle taga? ning kirjeldus (sündmus, signaal ja
Mis on selle sees?
selle moonutused, retseptor,
antavate vastuste
närviprotsess, aisting, taju,
piiri;
kujutlus). Jõuda kokkuvõtteni:
5) teab füüsika
füüsika on paljude vaatlejate
põhierinevust
ühine loodust peegeldavate
teistest looduskujutluste süsteem (aga mitte
teadustest – füüsika loodus ise!). Ilma vaatlejata ei
ja tema
ole füüsikat. Näidisprobleeme:
sidusteaduste
Kas koer on vaatleja? Kas
kohustust
veebikaameraga varustatud
määratleda ja
arvuti on vaatleja?
nihutada edasi
3. tunnis avada mõisted
nähtavushorisonte;
välimine ja sisemine
6) määratleb looduse
nähtavushorisont kui vaatleja
struktuuritasemete
ruumiliste teadmiste piirid.
skeemil makro-,
Selgitada, et vastamine
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mikro- ja
megamaailma ning
nimetab nende
erinevusi.

küsimustele Mis on sellest
veel suurem asi? ning Mis on
need veel väiksemad asjad,
millest uuritav asi koosneb? –
on võimalik vaid kuni
nähtavushorisondini. Looduse
struktuuritasemete skeem
(inimene ise keskel ja
nähtavushorisondid äärtes).
Määratleda sellel erinevate
loodusteaduste tööpiirkondi,
makromaailma (1 μm < l < 1
Mm, kus l on objekti mõõde),
mikromaailma (l < 1 μm) ja
megamaailma (l > 1 Mm).
Tähelepanu: rõhutada
nähtavushorisonti kui üldist
terminit ja seda, et me
näitame/näeme erijuhte.
IKT: 1) Struktuuritasemete
skeem arvutis koos zoom’i
võimalusega; 2) Video makro, mikro- ja megamaailma
kohta.
Lõiming: 1) geograafiaga
(Maa), 2) ajalooga
(loodusteaduse ajalugu), 3)
psühholoogiaga
(tunnetusprotsess), 3)
bioloogiaga (bakter, rakk).
Hindamine: reeglina vastavalt
õpilaste osalusele arutelus.
Võib läbi viia testi
struktuuritasemete skeemi
täiendamise peale, lasta
kirjutada essee või lahendada
ristsõna. Võib seda osa ka
üldse mitte eraldi hinnata.
1) seletab
Metoodilised soovitused: 1.
2. Füüsika uurimismeetod. (8
tundi) Loodusteaduslik meetod
loodusteadusliku
tund sisustada õpetaja poolt
ning füüsikateaduse osa selle
meetodi olemust
suunatava aruteluga sõnade
väljaarendamises. Üldine ja
(vaatlus-hüpoteesmõõtmine, mõõtühik,
sihipärane vaatlus, eksperiment.
eksperimentmõõtetulemus, mõõtevahend
Vajadus mudelite järele. Mudeli
andmetöötlusjne tähenduse üle. Näidata
järelduste kontroll ja mudeli areng.
järeldus);
Google’i või Vikipeedia
Mõõtmine ja mõõtetulemus.
2) teab, et
määratlusi, lasta mõõta
Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse
eksperimenditulemusi koolilaua pikkust ja laiust,
väärtus. Mõõtühikud ja vastavate
üldistades jõutakse
kasutades mõõtühikuna õpiku
kokkulepete areng.
mudelini;
või vihiku pikkust-laiust. Jõuda
Rahvusvaheline mõõtühikute
3) mõistab, et mudel
kokkuvõtteni: loodusteadus
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süsteem (SI). Mõõteriistad ja
kirjeldab reaalsust
mõõtevahendid. Mõõteseadus.
kindlates fikseeritud
Mõõtemääramatus ja selle
tingimustes, nende
hindamine. Katseandmete
puudumise korral ei
esitamine tabelina ja graafikuna.
tarvitse mudel anda
Mõõtetulemuste töötlemine.
eksperimentaalset
Mudeli loomine. Õpetaja valitud
kinnitust leidvaid
keha joonmõõtmete mõõtmine ja
tulemusi;
korrektse mõõtetulemuse esitamine 4) teab, et mudeli
(1. kohustuslik praktiline töö).
järeldusi tuleb alati
Mõõtmised ja andmetöötlus
kontrollida ning
õpetaja valitud näitel, võrdelise
mudeli järelduste
sõltuvuse kui mudelini jõudmine
erinevus
(2. kohustuslik praktiline töö).
katsetulemustest
tingib vajaduse uuteks
eksperimentideks ja
Põhimõisted: vaatlus, hüpotees,
seeläbi uuteks
eksperiment, mõõtmine,
mudeliteks;
mõõtühik, mõõtühikute süsteem,
5) teab, et korrektse
mõõtemääramatus, etalon,
mõõtmistulemuse
mõõtesuurus, mõõdetava suuruse
saamiseks tuleb
väärtus, mõõtetulemus,
mõõtmisi teha
mõõtevahend, mudel, taatlemine.
mõõteseaduse järgi;
6) mõistab mõõtesuuruse
ja mõõdetava suuruse
väärtuse erinevust
ning saab aru
mõistetest
mõõtevahend ja
taatlemine.
7) teab rahvusvahelise
mõõtühikute süsteemi
(SI) põhisuurusi ning
nende mõõtühikuid
ning seda, et teiste
füüsikaliste suuruste
ühikud on väljendatavad põhisuuruste
ühikute kaudu;
8) teab standardhälbe
mõistet (see mõiste
kujundatakse
graafiliselt) ning
oskab seda kasutada
mõõtmisega kaasneva
mõõtemääramatuse
hindamisel.
9) kasutades
mõõtesuurust, esitab
korrektselt mõõdetava

algab mõõtmisest. Seejärel
meenutada juba põhikoolis
õpitud loodusteaduslikku
meetodit. Tuua näiteid üldisest
(objektita) vaatlusest, loodusnähtuse või -objekti
sihipärasest vaatlusest ning
eksperimendist.
2. tunnis selgitada, miks
mõõteasjanduses peavad
kehtima suhteliselt ranged
kokkulepped (mõõteseaduseni
välja). Arutelu käigus avada
mõõteseaduses sisalduvad
mõisted (mõõtesuurus,
mõõtesuuruse väärtus,
mõõtevahend, mõõteriist,
etalon, taatlemine). Rõhutada
kaasnevaid juriidilisi aspekte
(näide: ebakorrektse mõõtmise
alusel esitatud pretensioon on
õigustühine).
3. tunnis tutvustada
rahvusvahelise mõõtühikute
süsteemi (SI) põhisuurusi,
nende mõõtühikuid ja ühikute
eesliiteid. Tuua näiteid teiste
füüsikaliste suuruste
avaldumisest põhisuuruste
kaudu ning teiste ühikute
tuletamisest põhiühikute abil.
Tuua näiteid mõõtühikuid
määravate kokkulepete
arengust.
4. tunnis teostada mingi pikkuse
demomõõtmine (põhiosa
andmestikust on saadud varem,
kohapealsed mõõtetulemused
lisanduvad). Näide 1: selle tee
pikkus, mille läbib kindlalt
kaldpinnalt algkiiruse saanud
münt järgneval horisontaalsel
libisemisel. Näide 2: õpilase
reaktsiooniaja määramine vastu
seina surutud joonlaua
lahtilaskmisel. IKT:
Demonstreerida
andmetöötlusprogrammi (Excel
vms) abil mõõtemääramatuse ja
standardhälbe leidmist,
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suuruse väärtuse kui
arvväärtuse ja
mõõtühiku korrutise;
10) mõõdab õpetaja
poolt valitud keha
joonmõõtmed ning
esitab korrektse
mõõtetulemuse;
11) esitab katseandmeid
tabelina ja graafikuna;
12) loob mõõtetulemuste
töötlemise tulemusena
mudeli, mis kirjeldab
eksperimendis
toimuvat.

selgitada standardhälbe
graafilist tõlgendust.
5.-6. tunnis lasta analoogiliselt
mingi pikkuse mõõtmine ning
sellele järgnev
mõõtemääramatuse hindamine
teostada õpilastel - 1.
kohustuslik praktiline töö. Iga
õpilane teeb ise 10 mõõtmist ja
lisab neile juhuvalikul 9
kaaslase tulemused. Õpilased
saavad lõpuks korrektse
mõõtetulemuse koos
mõõtemääramatusega.
7. tunnis tuua arutelu käigus
näiteid füüsikalistest
mudelitest, nendeni jõudmisest
eksperimenditulemuste
üldistamisel, mudelite
vajalikkusest, mudelite
omadustest, mudelite arengust.
Füüsika kui loodusnähtuste
kõige üldisemaid mudeleid loov
teadus. Teostada kahe omavahel
võrdelise suuruse (näiteks pinge
ja voolutugevus)
demomõõtmine, esitada andmed
tabelina ja graafikuna, jõuda
võrdelise sõltuvuse kui
mudelini.
8. tunnis lasta seesama töö teha
õpilastel teise suuruste paari
kohta (nt vertikaalselt rippuva
vedru pikenemine raskuste
lisamisel) - 2. kohustuslik
praktiline töö.
Tähelepanu: Mudeli mõiste
üldisus (mitte lihtsalt
suurendatud või vähendatud
pilt asjast).
IKT: standardhälbe
arvutamine jm andmetöötlus
Excel’i abil.
Lõiming - mudelid: 1)
geograafias (jõe voolamine,
gloobus), 2) keemias (aatom),
3) bioloogias (bakter, rakk, puu
kõrguse mõõtmine). Bioloogia:
loodusteadusliku uuringu
kavandamine ja teostamine,
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uuringu tulemuste analüüs ja
esitamine.
Hindamine: aruteludes
osalemise ja praktiliste tööde
protokollide kvaliteedi põhjal.
Võib ka läbi viia testi
õpitulemustes sisalduvate
mõistete tundmise peale.
1) eristab füüsikalisi
Metoodilised soovitused: 1. ja
3. Füüsika üldmudelid. (16
objekte, nähtusi ja
2. tund: õpetaja poolt suunatav
tundi)
Füüsikalised objektid, nähtused ja
suurusi;
arutelu füüsikaliste objektide,
suurused. Füüsikaline suurus kui
2) teab skalaarsete ja
nähtuste ja suuruste üle (milles
mudel. Füüsika keel, selles
vektoriaalsete
nad erinevad?). Füüsika
kasutatavad lühendid. Skalaarid ja
suuruste erinevust
üldmudel kui läbi kogu füüsika
vektorid. Tehted vektoritega.
ning oskab tuua
kasutatav mudel. Mõiste keha
Füüsika võrdlus matemaatikaga.
nende kohta näiteid; kui füüsika üldmudel.
Kehad, nende mõõtmed ja
3) seletab füüsika
Füüsikaline suurus kui paljude
liikumine. Füüsikaliste suuruste
valemites esineva
vaatlejate ühine kujutlus.
pikkus, kiirus ja aeg tulenevus
miinusmärgi
Suurus kui füüsika üldmudel.
vaatleja kujutlustest. Aja
tähendust (suuna
Miks loeme ühtesid suurusi
mõõtmine. Aja ja pikkuse
muutumine
skalaarseteks ja teisi
mõõtühikud sekund ja meeter.
esialgsele
vektoriaalseteks?
Liikumise suhtelisus. Liikumise
vastupidiseks);
Lõiming matemaatikaga:
üldmudelid – kulgemine,
4) rakendab skalaarsete vektori ja koordinaadi mõisted,
pöörlemine, kuju muutumine,
suuruste algebralise tehted vektoritega.
võnkumine ja laine.
liitmise/lahutamise
Matemaatika kui keel, mis
Vastastikmõju kui kehade
ning vektorsuuruste näiliselt iseseisvalt defineerib
liikumisoleku muutumise põhjus.
vektoriaalse liitmise oma reeglid. Füüsika kui nende
Avatud ja suletud süsteem.
ja lahutamise
reeglite looduslikku päritolu
Füüsikaline suurus jõud. Newtoni
reegleid;
avav õpetus. Näited
III seadus. Väli kui vastastikmõju 5) eristab füüsikat
matemaatika põhitehete ja
vahendaja. Aine ja väli – looduse
matemaatikast
miinusmärgi loodusest
kaks põhivormi. Esmane
(matemaatika on
tulenevuse kohta. Ruutvõrrandi
tutvumine välja mõistega
kõigi kvantitatiivnegatiivne lahend
elektromagnetvälja näitel.
kirjelduste
matemaatikas ja füüsikas.
Liikumisoleku muutumine.
universaalne keel,
3. ja 4. tund: arutelu füüsikaliste
Kiirendus. Newtoni II seadus.
füüsika peab aga
suuruste pikkus, kiirus ja aeg
Keha inertsus ja seda kirjeldav
alati säilitama seose päritolu üle. Oluline: iga
suurus – mass. Massi ja jõu
loodusega);
vaatleja loob need kujutlused
mõõtühikud kilogramm ja
6) mõistab, et
ise, omaenda aistingutest
njuuton. Newtoni I seadus. Töö
füüsikalised
lähtuvalt. Nad on paljudele
kui protsess, mille korral
suurused pikkus (ka vaatlejatele ühised vaid juhul,
pingutusega kaasneb olukorra
teepikkus),
kui vaatlejad on ühesugustes
muutumine. Energia kui seisundit
ajavahemik (Δt) ja
tingimustes. Kehade võrdlemine
kirjeldav suurus ja töö varu.
ajahetk (t)
ja sellest lähtuv kujutlus
Kineetiline ja potentsiaalne
põhinevad kehade ja ruumist, protsesside
energia. Võimsus kui töö
nende liikumise
(liikumiste) võrdlemine, sellest
tegemise kiirus. Töö ja energia
(protsesside)
lähtuv kujutlus ajast. Aja
mõõtühik džaul ning võimsuse
omavahelisel
mõõtmine perioodilise protsessi
mõõtühik vatt. Kasuteguri mõiste.
võrdlemisel;
abil. Liikumisolekut
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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.

7) teab, et keha
liikumisolekut
iseloomustab kiirus
ning oskab tuua
näiteid liikumise
suhtelisuse kohta
makromaailmas;
8) tunneb liikumise
üldmudeleid –
kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine,
võnkumine/laine;
oskab nimetada iga
liikumisliigi olulisi
erisusi;
9) teab, et looduse kaks
oluliselt erinevate
omadustega
põhivormi on aine ja
väli, nimetab
peamisi erinevusi;
10)
nimetab
mõistete avatud
süsteem - suletud
süsteem olulisi
tunnuseid;
11)
seletab Newtoni
III seaduse olemust
– mõjuga kaasneb
alati vastumõju;
12)
tunneb mõistet
kiirendus ja teab, et
see iseloomustab
keha liikumisoleku
muutumist;
13)
seletab ja
rakendab Newtoni II
seadust –
liikumisoleku
muutumise
põhjustab jõud;
14)
teab, milles
seisneb kehade
inertsuse omadus;
teab, et seda
omadust
iseloomustab mass;
15)
seletab ja
rakendab Newtoni I

iseloomustav suurus – kiirus.
Liikumise suhtelisus.
Mõõtühikud 1 m, 1 s ja 1 m/s.
5. tund: arutelu liikumise
üldmudelite üle.
Näidisprobleeme: Kas saab ühte
teisele taandada? Kas laine on
võnkumise erijuht või on
võnkumine laine erijuht?
Soovituslik praktiline töö:
Tutvumine liikumise
üldmudelitega demokatse või
arvutisimulatsiooni teel.
6. ja 7. tund: õpetaja poolt
suunatav arutelu mõistete aine
ja väli üle. Välja eriomadused
võrreldes ainega: mõõtmete
puudumine ja paljude väljade
samaaegne üksteist mitte segav
eksistents. Õpilane peab saama
võimaluse välja “katsuda”, kas
siis surudes kokku kahe tugeva
püsimagneti samanimelisi
pooluseid või jälgides laetud
elektripendlite tõukumist.
Oluline: kummalgi kehal on
oma väli, mille vahendusel ta
mõjutab jõuga teist keha. Mõju
vastastikusus, jõudmine
Newtoni III seaduseni.
Vastastikmõju intensiivsust
(ägedust) kirjeldav suurus –
jõud.
Arutelu mõistete avatud
süsteem ja suletud süsteem
üle. Näide: kaks tasakaalulist
tõukuvat või tõmbuvat
elektripendlit kui suletud
süsteem (kese paigal).
Elektriseeritud pulga
lähendamisel pendlite süsteemi
kese nihkub – süsteem muutus
avatuks. Süsteemi sisejõud ning
süsteemile mõjuv välisjõud.
8. ja 9. tund: õpetaja poolt
suunatav arutelu Newtoni II
seaduse üle. Liikumisoleku
muutumist iseloomustav
suurus – kiirendus. Mõõtühik
1 (m/s)/s) = 1 m/s2. Kehade
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seadust –
liikumisolek saab
olla püsiv vaid siis,
kui kehale mõjuvad
jõud on tasakaalus;
16)
avab tavakeele
sõnadega järgmiste
mõistete sisu: töö,
energia, kineetiline
ja potentsiaalne
energia, võimsus,
kasulik energia,
kasutegur;
17)
sõnastab
mõõtühikute
njuuton, džaul ja
vatt definitsioone
ning oskab neid
probleemide
lahendamisel
rakendada;

kalduvus mitte muuta oma
liikumisolekut ehk inertsus.
Keha inertsust kirjeldav
füüsikaline suurus mass. Jõud
kui liikumisoleku muutumise
põhjustaja. Newtoni II seadus
põhjusliku seosena: a = (1/m)
F. Lõiming matemaatikaga:
funktsionaalne sõltuvus y =
f(x). Argument x kui põhjus,
funktsioon y kui tagajärg.
Näidisprobleeme: Kas
Newtoni II seadus on võrdeline
või pöördvõrdeline sõltuvus?
Kas Newtoni II seadus on
kiirenduse, massi või jõu
definitsioon? Lõiming:
kehaline kasvatus ja sport –
kuulitõukaja või kettaheitja.
Jõuvektori suund - poksija
löök.
Newtoni II seaduse mittepõhjuslik kuju: F = m a. Massi
mõõtühik 1 kg ja jõu mõõtühik
1 N. Soovituslik praktiline töö:
jõu ja massi varieerimine kindla
keha korral demokatse või
arvutisimulatsiooni käigus, selle
mõju kiirendusele.
10. tund: arutelu Newtoni I
seaduse üle. Summaarse jõu
puudumine (F = 0) kui
liikumisoleku püsivuse (a = 0, v
= const) tingimus. Newtoni I
seadus kui II seaduse erijuht.
Liikumisoleku püsivuse
ülikitsas erijuht – paigalseis (v =
0).
11. ja 12. tund: arutelu suuruste
töö ja energia päritolu üle.
Seisundit (olekut) kirjeldav
suurus energia ja ühest olekust
teise viivat protsessi kirjeldav
suurus töö. Töö võrdelisus nii
olukorra muutumiseks vajaliku
pingutusega (jõud) kui ka
olukorra muutumise määraga
(tee pikkus). Seda sätestav seos
A = F s. Töö ja energia
mõõtühik 1 J. Kineetiline (keha
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4. Füüsika üldprintsiibid (8
1) toob iga
tundi)
Põhjuslikkus ja juhuslikkus.
loodusteaduse
Füüsika kui õpetus looduse kõige
uurimisvaldkonnast
üldisematest põhjuslikest seostest.
vähemasti ühe näite
Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik
põhjusliku seose
väärtus. Füüsikaga seotud ohud.
kohta;
Printsiibid füüsikas (looduse
2) toob vähemasti ühe
kohta kehtivad kõige üldisemad
näite füüsika
tõdemused, mille kehtivust
pakutavate tunnetõestab neist tulenevate järelduste
tuslike ja
absoluutne vastavus
ennustuslike
eksperimendiga). Võrdlus matevõimaluste, aga ka
maatikaga (aksioomid). Osa ja
füüsika rakendustest
tervik. Atomistlik printsiip
tulenevate ohtude
(loodus ei ole lõputult ühel ja
kohta;

liikumisolekust tingitud) ning
potentsiaalne (kehade vahel
mõjuvatest jõududest tingitud)
energia. Näited.
Lõiming geograafiaga - Maa
kui süsteem. Energiavood Maa
süsteemides. Ökosüsteem.
Lõiming bioloogiaga Biosfääri läbiv energiavoog
kui Maal eksisteeriva elu alus.
13. ja 14. tund: arutelu suuruste
võimsus ja kasutegur üle.
Võimsus kui töö tegemise
kiirus. Võimsuse mõõtühik 1
W. Näited tuntud seadmete
võimsuse kohta (elektrilambid,
elektrimootorid, auto mootor).
Inimorganismi võimsus.
Kasulik töö ja kogu töö.
Kasuteguri mõiste, näited
seadmete kasutegurite kohta.
Soovituslik praktiline töö:
õpilase võimsuse määramine
trepist üles jooksmisel ja
rahulikul astumisel.
15. tund: arvutusülesannete
lahendamine õpitud seoste
peale. Kordamine.
16. tund: kirjalik arutlus või
avatud vastustega kontrolltöö
füüsika üldmudelite teemal.
Hindamine: aruteludes
osalemise ja kirjaliku töö
põhjal.
Metoodilised soovitused: 1. ja
2. tund: õpetaja poolt suunatav
arutelu põhjuslikkuse, füüsika
tunnetuslike ja ennustuslike
võimaluste ning füüsikaga
seotud ohtude üle.
Põhjuslikkuse määratlus,
põhjuslikkuse liigid ja
juhuslikkus. Näited põhjuslike
seoste kohta eri loodusteaduste
uurimisvaldkondadest,
kusjuures selgub, et füüsika
seosed on kõige üldisemad.
Näited füüsika poolt pakutavate
tunnetuslike ja ennustuslike
võimaluste, aga ka füüsika
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samal viisil osadeks jagatav).
Atomistika füüsikas ja keemias.
3) teab, mis on füüsika
Energia miinimumi printsiip (kõik
printsiibid ja oskab
looduse objektid püüavad minna
neid võrrelda
vähima energiaga seisundisse).
aksioomidega
Tõrjutusprintsiip (ainelisi objekte
matemaatikas;
ei saa panna teineteise sisse).
4) teab, milles seisneb
Väljade liitumine ehk
väljade puhul kehtiv
superpositsiooniprintsiip.
superpositsiooni
Absoluutkiiruse printsiip (välja
printsiip;
liikumine aine suhtes toimub
5) sõnastab atomistliku
enamasti suurima võimaliku
printsiibi, energia
kiiruse ehk absoluutkiirusega,
miinimumi
aineliste objektide omavaheline
printsiibi, tõrjutuse
liikumine on aga suhteline).
printsiibi ja
Relativistliku füüsika olemus
absoluutkiiruse
(kvalitatiivselt). Massi ja energia
printsiibi ning oskab
samaväärsus.
tuua näiteid nende
printsiipide
Põhimõisted: põhjuslik ja juhuslik
kehtivuse kohta;
sündmus, printsiip, atomistlik
6) teab relativistliku
printsiip, algosake, kvant, energia
füüsika peamist
miinimumi printsiip,
erinevust
tõrjutusprintsiip,
klassikalisest
superpositsiooniprintsiip,
füüsikast;
absoluutkiirus ja absoluutkiiruse
7) oskab seletada
printsiip, relativistlik füüsika.
ruumi ja aja
relatiivsust, lähtudes
Soovitus õpetajale: Tutvustada
vaatleja kujutlustest
kursuse lõpul omal valikul
kehade ja liikumiste
füüsika siirdeteadusi (biofüüsika,
võrdlemisel.
füüsikaline keemia, tehniline
8) teab valemist E =
füüsika, tugevusõpetus vms).
mc2 tulenevat
massi ja energia
samaväärsust.

rakendustest tulenevate ohtude
kohta. Ennustamine:
aastaaegade vaheldumine,
taevakehade liikumine.
Füüsikaga seotud ohud:
globaalne tuumasõda või muu
tuumakatastroof, freoone
kasutavad seadmed. Põhjuslike
seoste tunnetamine kui
ennustamise alus.
3. tund: arutelu füüsikalise
printsiibi mõiste üle. Lõiming
matemaatikaga: printsiip kui
aksioomi analoog. Miksküsimuste ahelad füüsikas,
printsiip kui ühe ahela lõpp
(nendime, et loodus lihtsalt on
selline, miks-küsimus jääb
vastuseta). Füüsika tundmine
kui suutlikkus seletada
loodusnähtusi, jõudes välja
füüsikaliste printsiipideni.
4. tund: arutelu atomistliku
printsiibi ja energia miinimumi
printsiibi üle. Osa ja terviku
vastandlikkus ning ühtsus.
Atomistika füüsikas, keemias ja
tavaelus (arvud, kirjatähed).
Näited energia miinimumi
printsiibi kohta (kivi
kukkumine, soojuse levik
kuumemalt kehalt külmemale,
magnetnõela orienteerumine,
valguse kiirgumine aatomist
jne).
Lõiming keemiaga: energia
miinimumi printsiip (ioonide
teke, reaktsioonide
lõpunikulgemine).
5. tund: arutelu tõrjutusprintsiibi
ja superpositsiooniprintsiibi üle.
Tõrjutusprintsiip makro- ja
mikromaailmas.
Superpositsiooniprintsiibi
tulenemine tõrjutusprintsiibi
mittekehtivusest välja korral.
Näited tõrjutusprintsiibi
kehtivusest aine korral (kaks
veejuga põrkuvad kokku) ning
mittekehtivusest välja korral
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(kaks laserikiirt või taskulambi
kiirtevihku lähevad teineteisest
läbi).
Tähelepanu: On iga vaatleja
vaba valik, mida pidada
printsiibiks (nt kas
tõrjutusprintsiip ja
superpositsiooniprintsiip on üks
ja seesama asi või mitte?)
6. ja 7. tund: arutelu
absoluutkiiruse printsiibi ja
sellest tuleneva relativistliku
füüsika üle. Relativistliku
füüsika peamine eripära:
klassikaline (Newtoni) füüsika
eeldab absoluutkiiruse
lõpmatust (piirangu puudumist),
relativistlik füüsika lähtub
absoluutkiiruse olemasolust ja
uurib liikumisi sellele lähedastel
kiirustel. Absoluutkiirus ≡
valguse kiirus vaakumis c.
Valgus kui inimesele kõige
tuntum näide puhtalt väljalise
(täpsemalt – nullise
seisumassiga) objekti kohta. See
liigub ainelise objekti suhtes
alati absoluutkiirusega
(sõltumata aineliste objektide
omavahelisest liikumisest).
Relativistliku füüsika
loomulikkus: ruum ja aeg on
vaid vaatleja kujutlused. Need
kujutlused on paljudele
vaatlejatele ühised vaid juhul,
kui vaatlejad on ühesugustes
tingimustes. Erinevates
tingimustes on ka vaatlejate
kujutlused ajast ning ruumist
erinevad ja see peabki nii
olema.
Aja aeglustumine sündmuskoha
suhtes liikuva vaatleja jaoks.
Näide kahe valguskellaga (üks
Maa pinnal, teine Maast
eemalduvas kosmoselaevas).
Lorentzi teguri tuletamine
(mittekohustuslik materjal).
Objekti tegelik pikkus kui
arvutuste tulemus
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(“tagantjärele-tarkus”).
Pikkuste lühenemine
sündmuskoha suhtes liikuva
vaatleja jaoks. Raskused juba
absoluutkiirusele lähedase
kiirusega liikuva keha
kiirendamisel konstantse jõuga
ning sellest tulenev massi
suurenemine (a → 0 ja seega
m → ∞). Mass ja energia kui
millegi olemasolu kirjeldavad
suurused, sellest tulenev
võrdelisus nende vahel ehk
samaväärsusseos (valem E =
mc2). IKT: Tutvumine liikuva
keha pikkuse relativistliku
muutumisega, kasutades
vastavat arvutisimulatsiooni.
8. tund: kirjalik arutlus või
avatud vastustega kontrolltöö
füüsika üldprintsiipide teemal.
Hindamine: aruteludes
osalemise ja kirjalikus töös üles
näidatud teadmiste põhjal. Võib
korraldada valikvastustega testi.
10. klass
II kursus „Mehaanika“, 35 tundi
Õppesisu koos
Õpitulemused
soovitusliku
tunnijaotusega

Täiendavad praktilised tööd,
IKT rakendamine,
soovitused
õpetajale
1) teab mehaanika
1. Kinemaatika. (8 tundi)
Metoodilised soovitused:
Mehaanika põhiülesanne.
põhiülesannet (keha
1. tund: Mehaanika
Punktmass kui keha mudel.
koordinaatide
põhiülesanne, mõisted kiirus,
Koordinaadid. Taustsüsteem.
määramine suvalisel
kiirendus, teepikkus ja
Teepikkus, nihe. Kinemaatika.
ajahetkel ja etteantud
nihe, nende mõõtühikud.
Ühtlane sirgjooneline liikumine
tingimustel);
Õpetaja poolt juhitud arutlus.
ja ühtlaselt muutuv sirgjooneline
2) nimetab nähtuste
2.,3. ja 4. tund: Ühtlane
liikumine: liikumisvõrrand,
(ühtlane sirgjooneline
sirgjooneline liikumine,
kiiruse ja läbitud teepikkuse
liikumine,
ühtlaselt muutuv
sõltuvus ajast, vastavad
ühtlaselt kiirenev
sirgjooneline liikumine,
graafikud. Vaba langemine kui
sirgjooneline liikumine, liikumisvõrrand, kiiruse ja
näide ühtlaselt kiireneva liikumise ühtlaselt
läbitud teepikkuse
kohta. Vaba langemise
aeglustuv sirgjooneline sõltuvus ajast, vastavad
kiirendus. Kiiruse ja kõrguse
liikumine, vaba
graafikud.
sõltuvus ajast vertikaalsel
langemine) olulisi
Tähelepanu: kiiruse ja
liikumisel. Erisihiliste liikumiste
tunnuseid, oskab tuua
kiirenduse suunale, graafikute
sõltumatus.
näiteid;
joonistamise ja
Põhimõisted: mehaanika
3) seletab füüsikaliste
lugemise oskusele, kiirenduse
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põhiülesanne, punktmass,
taustsüsteem, teepikkus, nihe,
kinemaatika, keskmine kiirus,
hetkkiirus, kiirendus, vaba
langemise kiirendus.

suuruste kiirus,
kiirendus, teepikkus
ja nihe tähendust,
mõõtühikuid ning
nende suuruste
mõõtmise või
määramise viise;
4) rakendab
definitsioone v= _x
_t ja a=
v− v0
_t ;
5) mõistab
ajavahemiku _t = t – t0
asendamist aja
lõppväärtusega t, kui t0
= 0;
6) rakendab ühtlase
sirgjoonelise liikumise
ja ühtlaselt
muutuva liikumise
kirjeldamiseks
vastavalt
liikumisvõrrandeid
x=x0± vt või x=x0± v0
t± at 2
2;
7) kujutab graafiliselt ja
kirjeldab graafiku abil
ühtlase ja
ühtlaselt muutuva
sirgjoonelise liikumise
kiiruse ning
läbitud teepikkuse
sõltuvust ajast; oskab
leida teepikkust
kui kiiruse graafiku
alust pindala;
8) rakendab ühtlaselt
muutuva sirgjoonelise
liikumise
kiiruse, nihke ja
kiirenduse leidmiseks
seoseid:
v=v o± at , s=v o t± at
2
2 ja s=
v2− v0 2
± 2a ;
9) teab, et vaba

definitsioonivalemi
mõistmisele.
5. tund: Vaba langemine, selle
kiirendus g, kiirenev liikumine
kaldpinnal.
6. tund: Kiiruse ja kõrguse
sõltuvus ajast vertikaalsel
liikumisel, vise nurga
all horisondiga, erisihiliste
liikumiste sõltumatus.
7. tund: kohustuslik praktiline
töö: Ühtlaselt kiirenevalt
liikuva keha
koordinaadi, kiiruse ja
kiirenduse määramine, uurides
kuulikese veeremist
rennis. Võimalusel kasutada
fotoväravaid ja
andmehõiveseadet.
8. tund: Õpetaja valikul: kas
teemade põhjalikum
käsitlemine,ülesannete
lahendamine, täiendavate
praktiliste tööde tegemine,
kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(lineaarfunktsioon,
ruutfunktsioon nende
graafikud, võrrandisüsteemi
lahendamine, suuruste
avaldamine valemist)
2) siselõiming 1. kursusega:
vektorid. 3) lõiming
põhikooliga: suuruste
tähised ja ühikud.
IKT: Arvutisimulatsioonid:
1) Koordinaadi, kiiruse ja
kiirenduse graafikud
algtingimuste varieerimisel
2) Jõe ületamine, arvestades
voolu kiirust – kiirusvektorite
liitumine.
3) Horisondiga kaldu visatud
keha liikumine.
Soovituslikud praktilised
tööd:
1) vaba langemine Newtoni
toruga, 2) erinevate kehade
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langemise korral tuleb
kõigis seostes
kiirendus a asendada
vaba langemise
kiirendusega g,
ning oskab seda
teadmist rakendada,
arvestades kiiruse
ja kiirenduse suundi.

2. Dünaamika. (12 tundi)
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.
Orbitaalliikumise tekkimine
inertsi ja kesktõmbejõu
koostoime tagajärjena.
Põhimõisted: resultantjõud,
keha impulss, impulsi jäävuse
seadus, raskusjõud, keha kaal,
kaalutus, toereaktsioon,
rõhumisjõud, rõhk, elastsusjõud,
jäikustegur, hõõrdejõud,
hõõrdetegur,

langemine õhus
(näiteks õhupalli langemine
kui uurimiseks piisavalt
aeglane protsess).
Hindamine: 1) test
graafikutelt lugemise või
graafikute täiendamise
peale; 2) test mõistete
tundmise peale; 3)
lühiülesannete lahendamise
oskuse kontroll.
1) nimetab nähtuste
Metoodilised soovitused:
vastastikmõju,
1. tund: Newtoni seadused,
gravitatsioon,
jõudude vektoriaalne liitmine,
hõõrdumine
resultantjõud.
ja deformatsioon olulisi 2. tund: Impulsi mõiste, jõud
tunnuseid ning selgitab kui keha impulsi muutumise
seost teiste nähtustega; põhjus.
2) täiendab etteantud
3. tund: Keskkonna takistusjõu
joonist vektoritega,
tekkemehhanism.
näidates kehale
4. tund: Raskusjõud, kaal,
mõjuvaid jõudusid nii
toereaktsioon, kaalutus.
liikumisoleku püsimisel 5. tund: Rõhumisjõud ja rõhk.
(v = const,
6. tund: Elastsusjõud, Hooke’i
a = 0) kui muutumisel
seadus, vedru jäikustegur.
(a = const ≠ 0);
7. tund: Hõõrdejõud ja
3) oskab leida
hõõrdetegur.
resultantjõudu;
Kohustuslik praktiline töö:
4) kasutab Newtoni
Liugehõõrdeteguri määramine,
seadusi mehaanika
kasutades
põhiülesannet
dünamomeetrit või kaldpinda.
lahendades;
8. tund: Tiirlemine ja
5) seletab füüsikalise
pöörlemine: pöördenurk,
suuruse impulss
periood, sagedus.
tähendust, teab
9. tund: Nurk- ja joonkiirus,
impulsi definitsiooni
kesktõmbekiirendus, näited.
ning impulsi
10. tund: Gravitatsiooniseadus.
mõõtühikut;
Newton, Kuu ja õun.
6) sõnastab impulsi
11. tund: Tiirlemine ja
jäävuse seaduse ja
pöörlemine looduses ning
oskab praktikas
tehnikas.
kasutada seost _ım1
12. tund: Õpetaja valikul: kas
ıv1+m2
teemade põhjalikum
ıv 2ı= 0 ;
käsitlemine,ülesannete
7) seletab jõu seost
lahendamine, täiendavate
impulsi muutumise
praktiliste tööde tegemine,
kiirusega keskkonna
kordamine,
takistusjõu tekkimise
kokkuvõtted või teadmiste
näitel;
kontroll.
8) nimetab mõistete
Tähelepanu: 1) vektorite
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pöördenurk, periood, sagedus,
nurkkiirus, joonkiirus,
kesktõmbekiirendus.

(raskusjõud, keha kaal,
toereaktsioon,
rõhumisjõud ja rõhk)
olulisi tunnuseid ning
rakendab
seoseid:
F=mg , P = m(g ± a),
p=
F
S;
9) nimetab mõistete
hõõrdejõud ja
elastsusjõud olulisi
tunnuseid ning toob
näiteid nende esinemise
kohta
looduses ja tehnikas;
10) rakendab hõõrdejõu
ja elastsusjõu
arvutamise
eeskirju Fh = μ N ja Fe
= – k _l;
11)toob loodusest ja
tehnikast näiteid
ühtlase ja mitteühtlase
tiirlemise ning
pöörlemise kohta,
12)kasutab liikumise
kirjeldamisel õigesti
füüsikalisi suurusi
(pöördenurk, periood,
sagedus, nurkkiirus,
joonkiirus ja
kesktõmbekiirendus)
teab nende suuruste
mõõtühikuid;
13)kasutab
probleemide
lahendamisel seoseid:
ω= ϕ
t,
v=ωr , ω=
2π
T
= 2π f , a=ω2r=
v2
r;
14)rakendab
gravitatsiooniseadust
FG=G

liitmisele resultantjõu
leidmisel; 2) kaalu valemi
sidumisele
kesktõmbekiirendusega.
Ülesannete lahendamisel
kinnistada
kinemaatikas õpitut.
Ajapuuduse tekkimisel
loobuda inertse ja raske
massi erinevuse käsitlemisest.
Demokatsed: 1) keha kaalu
muutumine langemisel, 2)
inertsuse katsed,
3) pöörlemiskiiruse määramine
stroboskoobiga, 4) tiirlemise ja
pöörlemise
näited.
Soovituslikud praktilised
tööd: 1) Kesktõmbekiirenduse
määramine
kas praktiliselt (koonilise
pendli katsest) või siis
kasutades vastavat
arvutisimulatsiooni; 2)
Hõõrdeteguri määramine; 3)
Vedru jäikusteguri
määramine.
IKT: 1) arvutisimulatsioon
planeetide liikumise
seaduspärasustest;
2) simulatsioon auto
liikumisest üle silla koos
jõudude kujutamisega;
3) tiirlemise ja pöörlemise
simulatsioonid.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(tehted 10 astmetega, arvu
standardkuju,
trigonomeetria, kalkulaatori
kasutamine astmetega
arvutamisel)
2) geograafiaga – selgitada
Coriolise jõu tekkimist.
Hindamine: 1) uurimistöö:
takistusjõud erinevates
keskkondades; 2) test mõistete
ja seaduste tundmise peale; 3)
ülesannete lahendamise oskuse
kontroll.
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3. Võnkumised ja lained (8
tundi)
Võnkumine kui perioodiline
liikumine (kvalitatiivselt). Pendli
võnkumise kirjeldamine: hälve,
amplituud, periood, sagedus, faas.
Energia muundumine
võnkumisel. Hälbe sõltuvus
ajast, selle esitamine graafiliselt
ning siinus- või
koosinusfunktsiooniga.
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.
Lained ja nendega kaasnevad
nähtused looduses ning tehnikas.
Põhimõisted: võnkumine, hälve,
amplituud, periood, sagedus, faas,
vabavõnkumine, sundvõnkumine,
pendel, resonants, laine, pikilaine,
ristlaine, lainepikkus
peegeldumine, murdumine,
interferents, difraktsioon.

m1m2
R2 ;
15)teab mõistete, raske
mass ja inertne mass,
erinevust;
16)seletab
orbitaalliikumist kui
inertsi ja kesktõmbejõu
koostoime tagajärge.
1) nimetab
vabavõnkumise ja
sundvõnkumise olulisi
tunnuseid ning toob
näiteid nende esinemise
kohta
looduses ja tehnikas;
2) tunneb füüsikaliste
suuruste (hälve,
amplituud, periood,
sagedus ja faas)
tähendust, mõõtühikuid
ning
mõõtmisviisi;
3) kasutab probleeme
lahendades seoseid
ϕ=ωt ja
ω=2π f=
2π
T võnkumiste
kontekstis;
4) seletab energia
muundumisi pendli
võnkumisel;
5) teab, et võnkumiste
korral sõltub hälve ajast
ning, et seda
sõltuvust kirjeldab
siinus- või koosinus
funktsioon;
6) nimetab resonantsi
olulisi tunnuseid ning
toob näiteid
selle esinemise kohta
looduses;
7) nimetab pikilaine ja
ristlaine olulisi
tunnuseid;
8) tunneb füüsikaliste
suuruste (lainepikkus,
laine

Metoodilised soovitused:
1. tund: Võnkumine, hälve,
amplituud, periood, sagedus,
faas.
2. tund: Energia muundumised
võnkumisel. Võnkumise
sumbumine.
3. tund: Hälbe esitamine
graafiliselt ning siinus- või
koosinusfunktsiooniga.
4. tund: Võnkumised ja
resonants looduses ning
tehnikas.
5. tund: Piki- ja ristlained.
Lainepikkus, kiirus, periood ja
sagedus.
6. tund: Peegeldumine,
murdumine, interferents,
difraktsioon.
7. ja 8. tund: Õpetaja valikul:
kas teemade põhjalikum
käsitlemine,
ülesannete lahendamine,
täiendavate praktiliste tööde
tegemine,
kordamine, kokkuvõtted või
teadmiste kontroll.
Tähelepanu: 1) ringsagedus
võnkumisel ja nurkkiirus
ringliikumisel sarnasused ja erinevused; 2)
siinus ja koosinusfunktsioon
ning nende
graafikud – tuleb ise ära
õpetada (ei saa loota
matemaatikale); 3) faasi
kui süsteemi oleku (seisundi)
mõiste ja selle mõõtmine nurga
kaudu.
Demokatsed: 1) rist- ja
pikilaine levimine (pendlite
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levimiskiirus, periood
ja sagedus) tähendust,
mõõtühikuid
ning mõõtmisviisi;
9) kasutab probleeme
lahendades seoseid v=
λ
T , T=
1
f
ja v=λf ;
10)nimetab
lainenähtuste:
peegeldumine,
murdumine,
interferents ja
difraktsioon, olulisi
tunnuseid;
11)toob näiteid
lainenähtuste kohta
looduses ja tehnikas.

4. Jäävusseadused
mehaanikas (7 tundi)
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.

rida), 2) resonants
(vedrupendel õpetaja käes), 3)
difraktsioon ja interferents
lainevannis; 4)
kitarrikeele võnkumine (lasta
võnkuv keel kontakti kerge
esemega, nt
pinksipalliga); 5) helilainete
visualiseerimine (kui on
olemas mikrofon ja
ostsilloskoop).
Soovituslikud praktilised
tööd: Pendli võnkumise
uurimine (millest ja kuidas
sõltub võnkeperiood?).
IKT: Video või
arvutisimulatsioon: 1)
ringliikumise ja võnkumise
võrdlemine; 2) resonants
looduses ja tehnikas; 3)
võnkumiste liitumine.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(siinus- ja
koosinusfunktsioon);
2) geograafiaga (lained merel,
seismilised lained).
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale; 2)
lihtsamate (ühe-valemi)
ülesannete lahendamise oskuse
kontroll.
1) seletab
Metoodilised soovitused:
reaktiivliikumise
1. tund: Impulsi jäävus ning
nähtust, seostades seda reaktiivliikumine looduses ja
impulsi
tehnikas.
jäävuse seadusega, toob 2. tund: Mehaaniline energia.
näiteid
Mehaanilise energia jäävuse
reaktiivliikumisest
seadus.
looduses ja
3. tund: Üldine energia jäävuse
rakendustest tehnikas;
seadus looduses ja tehnikas.
2) seletab füüsikalise
4.-7. tund: õpetaja valikul: kas
suuruse mehaaniline
teemade põhjalikum
energia tähendust ning käsitlemine,
kasutab probleemide
ülesannete lahendamine,
lahendamisel
täiendavate praktiliste tööde
seoseid Ek = mv2/2 ,
tegemine,
Ep = mgh ja Emeh =
kordamine, kokkuvõtted või
Ek + Ep;
teadmiste kontroll.
3) rakendab
Tähelepanu: 1) rõhutada, et
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mehaanilise energia
jäävuse seadust ning
mõistab selle erinevust
üldisest energia jäävuse
seadusest.

töö on energia muut; 2) töö
valem üldkujul;
3) jõud kui impulsi muutumise
põhjus.
Demokatsed: demo impulsi
jäävuse seaduse kohta põrkel.
IKT: 1) Video või
arvutisimulatsioon
reaktiivliikumise kohta; 2)
Energia
muundumine
hüdroelektrijaamas või
soojuselektrijaamas
(rühmatööna).
Lõiming: 1) Siselõiming
põhikooli ja FLA kursusega:
jõud, töö ja
energia;
2) lõiming matemaatikaga:
lineaarvõrrandi lahendamine..
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale; 2)
lihtsamate (ühe-valemi)
ülesannete lahendamise oskuse
kontroll.

11.klass
III kursus “Elektromagnetism“, 35 tundi
Õppesisu koos
soovitusliku
tunnijaotusega
1. Elektriväli ja magnetväli
(10 tundi)
Elektrilaeng. Positiivsed ja
negatiivsed laengud.
Elementaarlaeng. Laengu jäävuse
seadus. Coulomb’i seadus.
Punktlaeng. Elektrivool.
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

Õpitulemused

Elektriväli ja
magnetväli
(10 tundi)
Elektrilaeng.
Positiivsed ja
negatiivsed laengud.
Elementaarlaeng.
Laengu jäävuse
seadus. Coulomb’i
seadus.
Punktlaeng.
Elektrivool.
Ampere’i seadus.
Püsimagnet
ja vooluga juhe.
Elektri- ja
magnetvälja

Täiendavad praktilised tööd,
IKT rakendamine,
soovitused õpetajale
Metoodilised soovitused:
1. tund: Elektrilaeng. Laengu
jäävuse seadus.
Elementaarlaeng.
2. tund: Coulomb’i seadus.
Punktlaeng.
3. tund: Elektrivool. Ampere’i
seadus. Püsimagnet ja vooluga
juhe.
4. tund: Elektrivälja tugevus ja
magnetinduktsioon, nende
mõõtühikud.
5. tund: Punktlaengu
väljatugevus ja sirgvoolu
magnetinduktsioon.
6. tund: Elektrivälja potentsiaal
ja pinge.
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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.

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 elektriväli
ning et solenoidis tekib
homogeenne
magnetväli; oskab
joonistada nende
väljade jõujooni.

2. Elektromagnetväli
(8 tundi)

1) rakendab
probleemide

7. tund: Pinge ja väljatugevuse
seos.
8. tund: Välja visualiseerimine,
homogeenne elektri- ja
magnetväli.
9. ja 10. tund: õpetaja valikul:
kas teemade põhjalikum
käsitlemine, ülesannete
lahendamine, täiendavate
praktiliste
tööde tegemine, kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Tähelepanu: 1) Ampere’i
seadus; 2) pinge ja
voolutugevus –
seos igapäevaeluga; 3) elektrija magnetvälja erinev mõju
ainele. Ajapuuduse tekkimisel
loobuda
ekvipotentsiaalpindade
käsitlemisest.
Demokatsed või praktilised
tööd: 1) Elektripendlite
(rippuvate fooliumsilindrite)
tõmbumine ja tõukumine,
nurga ja
massi mõõtmine, laengu
arvutamine; 2) kahe juhtme
magnetilise vastastikmõju
uurimine.
IKT: linkide kogumik
füüsikaõpetajate võrgustiku
kodulehel.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(vektorite liitmine); 2) FLA
kursusega (välja mõiste); 3)
mehaanika kursusega
(voolutugevuse ja kiiruse
valemid); 4) energia kursusega
(alalisvool).
Hindamine: Veebipõhised
testid. Laboratoorsed tööd.
Kontrolltööd ülesannete
lahendamise ja sisuliste
probleemide lahendamise
peale.
Õpilaste ettekanded.
Metoodilised soovitused:
1. tund: Liikuvale laetud
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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, endainduktsioon,
induktiivsus, elektromagnetväli.
Mõõtühikud: veeber, farad ja
henri.

lahendamisel Lorentzi
jõu valemit FL = q
v B sin α ning oskab
määrata Lorentzi jõu
suunda;
2) rakendab
magnetväljas liikuva
juhtmelõigu otstele
indutseeritava
pinge valemit U = v l B
sin α ;
3) kasutab
elektromotoorjõu
mõistet ja teab, et
induktsiooni
elektromotoorjõud on
kõigi indutseeritavate
pingete summa;
4) seletab füüsikalise
suuruse magnetvoog
tähendust, teab
magnetvoo
definitsiooni ja kasutab
probleemide
lahendamisel
magnetvoo
definitsioonvalemit
Φ=BS cos β ;
5) seletab näite varal
Faraday
induktsiooniseaduse
kehtivust ja kasutab
probleemide
lahendamisel valemit ε
i= − _Φ
_t ;
6) seletab
pööriselektrivälja
tekkimist magnetvoo
muutumisel;
7) seletab mõistet
eneseinduktsioon;
8) teab füüsikaliste
suuruste mahtuvus ja
induktiivsus
definitsioone ning
nende suuruste
mõõtühikuid, kasutab
probleemide
lahendamisel

osakesele mõjuv magnetjõud.
2. tund: Magnetväljas liikuva
juhtmelõigu otstele
indutseeritav
pinge.
3. tund: Faraday katsed.
Induktsiooni
elektromotoorjõud.
4. tund: Magnetvoo mõiste.
Faraday induktsiooniseadus.
Lenzi
reegel.
5. tund: Kondensaator ja
induktiivpool. Mahtuvus ja
induktiivsus.
6. tund: Elektromagnetvälja
energia.
7. tund: kohustuslik praktiline
töö: Poolis tekkivat
induktsiooni
elektromotoorjõudu
mõjutavate tegurite uurimine
kahe
raudsüdamikuga juhtmepooli,
vooluallika, püsimagneti ja
galvanomeetrina töötava
mõõteriista abil.
8. tund: Õpetaja valikul: kas
teemade põhjalikum
käsitlemine,
ülesannete lahendamine,
täiendavate praktiliste tööde
tegemine, kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Tähelepanu: 1)
Elektromotoorjõu mõiste; 2)
Faraday seadus.
Soovituslikud praktilised
tööd: 1) induktsioonivoolu
suuna
määramine rippuva või
pöörduva metallrõnga abil.
IKT: 1) Demovideo:
elektronkiir magnetväljas
(fyysika.ee);
2) tutvumine kondensaatorite
ja induktiivpoolide talitluse
ning
rakendustega demokatsete või
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3. Elektromagnetlained
(8 tundi)
Elektromagnetlainete skaala.
Lainepikkus ja sagedus.
Optika – õpetus valguse
tekkimisest, levimisest ja
kadumisest. Valguse dualism ja
dualismiprintsiip looduses.
Footoni energia. Valguse
värvuse ja lainepikkuse seos.
Elektromagnetlainete amplituud
ja intensiivsus. Difraktsioon ja
interferents, nende
rakendusnäited.
Polariseeritud valgus,
selle saamine, omadused ja
rakendused.
Põhimõisted:
elektromagnetlaine,
elektromagnetlainete
skaala, lainepikkus,
sagedus, kvandi
(footoni) energia,
dualismiprintsiip, amplituud,
intensiivsus, difraktsioon,
interferents, polarisatsioon.

seoseid: C= _q
_U ja L= _Φ
_I ;
9) teab, et
kondensaatoreid ja
induktiivpoole
kasutatakse vastavalt
elektrivälja või
magnetvälja energia
salvestamiseks;
10)kasutab
probleemide
lahendamisel
elektrivälja ning
magnetvälja energia
valemeid: Ee = CU2:2
ja Em= LI 2 :2 .

arvutisimulatsioonide abil.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(siinus- ja koosinus);
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale; 2)
lihtsamate (ühe-valemi)
ülesannete
lahendamise oskuse kontroll;
3) õpilaste ettekanded.

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, osakeseomadused aga valguse
tekkimisel
(kiirgumisel) ning
kadumisel
(neeldumisel);
4) kirjeldab
elektromagnetlainete
skaalat, määratleb
etteantud
spektraalparameetriga
elektromagnetkiirguse
kuuluvana selle
skaala mingisse
kindlasse piirkonda;
5) leiab ühe etteantud
spektraalparameetri

Metoodilised soovitused:
1. tund: Elektromagnetlainete
skaala. Lainepikkus ja sagedus.
2. tund: Valguse teke, levik ja
kadumine. Valguse dualism.
3. tund: Dualismiprintsiip
looduses. Footoni energia.
4. tund: Nähtava valguse
värvus ja lainepikkus.
Amplituud ja intensiivsus.
5. tund: Difraktsioon ja
interferents, nende rakendused.
6. tund: Polariseeritud valgus,
selle saamine, omadused ja
rakendused.
7. ja 8. tund: Õpetaja valikul:
kas teemade põhjalikum
käsitlemine,ülesannete
lahendamine, täiendavate
praktiliste
tööde tegemine, kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Tähelepanu: 1)
elektromagnetlainete skaala,
kvandi energia
valemi rakendamine ja
spektraalparameetrite
teisendamine;
2) asjaolu, et valguse dualismi
eri aspektid ilmnevad
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(lainepikkus vaakumis,
sagedus, kvandi
energia) põhjal teisi;
6) teab nähtava valguse
lainepikkuste piire ja
põhivärvuste
lainepikkuste järjestust;
7) teab lainete
amplituudi ja
intensiivsuse mõisteid
ning oskab
probleemide
lahendamisel neid
kasutada;
8) seletab valguse
koherentsuse tingimusi
ja nende täidetuse
vajalikkust vaadeldava
interferentsipildi
saamisel;
9) seletab joonise järgi
interferentsi- ja
difraktsiooninähtusi
optikas;
10)seletab
polariseeritud valguse
olemust.

4. Valguse ja aine
vastastikmõju (6 tundi)
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, absoluutne ja
suhteline murdumisnäitaja,
koondav ja hajutav lääts, fookus,
fookuskaugus, aine dispersioon,

1) tunneb valguse
murdumisseadust;
2) kasutab seoseid
sin α
sin γ
=n ja n=
c
v;
3) konstrueerib kiirte
käiku kumer- ja
nõgusläätse korral;
4) kasutab läätse
valemit kumer- ja
nõgusläätse korral
korral:
1
a
±1

erinevates nähtustes.
Demokatse: ava ja takistuse
interferentspildi demo laseri
abil
(kui võimalik). Ühelt pilult,
kaksikpilult ja juuksekarvalt
saadava difraktsioonipildi
uurimine laseriga, Pilu laiuse
ja
difraktsioonipildi laiuse
pöördvõrdelisuse
kindlakstegemine
kas praktilise töö käigus või
arvutimudeli abil.
Soovituslikud praktilised
tööd: määrata valguse
lainepikkus difraktsioonivõre
abil (kui see on olemas).
IKT: Animatsioonid valguse
difraktsiooni ja interferentsi
kohta.
Lõiming: 1) bioloogiaga
(fotosüntees, valguskvant,
UVkiirguse
toime, Maa pinnani jõudva
päikesevalguse spekter ja
taimede roheline värvus).
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale; 2)
arvestustööd või õpilaste
ettekanded.
Metoodilised soovitused:
1. tund: Valguse peegeldumine
ja murdumine, selle seos
valguse kiirusega.
2. tund: Kujutise tekitamine
läätse abil ja läätse valem.
3. tund: Valguse dispersioon.
Spektroskoobi töö põhimõte.
Spektraalanalüüs.
4. tund: Valguse kiirgumine.
Soojuskiirgus ja luminestsents.
5. tund: kohustuslik praktiline
töö: Läbipaistva aine
murdumisnäitaja määramine.
6. tund: Õpetaja valikul: kas
teemade põhjalikum
käsitlemine,ülesannete
lahendamine, täiendavate
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prisma, spektraalriist,
soojuskiirgus, luminestsents.

11.klass
IV kursus „Energia“, 35 tundi
Õppesisu koos
soovitusliku
tunnijaotusega
1. Elektrivool (10 tundi)
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. pn-siire.
Pooljuhtelektroonika

k
=1
f;
5) teab nähtava valguse
lainepikkuste piire ja
põhivärvuste
lainepikkuste järjestust;
6) kirjeldab valge
valguse lahutumist
spektriks prisma ja
difraktsioonvõre näitel;
7) tunneb spektrite
põhiliike ja teab, mis
tingimustel nad
esinevad;
8) eristab
soojuskiirgust ja
luminestsentsi, toob
näiteid vastavatest
valgusallikatest.

praktiliste
tööde tegemine, kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Tähelepanu: 1)
murdumisseadus; 2)
dispersioon; 3) läätse
kohta joonised; 4) käsitleda
detailsemalt mõnda
luminestsentsi liiki.
Soovituslikud praktilised
tööd: 1) aine murdumisnäitaja
määramine; 2) läätse valemi
kontrollimine.
IKT: Video või
arvutisimulatsioon: tutvumine
eritüübiliste
valgusallikatega.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(nurgad, trigonomeetria,
graafikud);
2) keemiaga (luminestsents).
Hindamine: 1)
valikvastustega test mõistete,
protsesside või
nähtuste äratundmise peale; 2)
arvestustööd või õpilaste
ettekanded; 3) hindeline
praktiline töö geomeetrilises
optikas.

Õpitulemused

Täiendavad praktilised tööd,
IKT rakendamine,
soovitused
õpetajale
1) seletab elektrivoolu
Metoodilised soovitused:
tekkemehhanismi
1. tund: Elektrivoolu
mikrotasemel,
tekkemehhanism. Ohmi
rakendades seost I = q
seaduse olemus.
n v S;
2. tund: Takistus ja eritakistus.
2) kasutab probleemide Takistuse sõltuvus
lahendamisel seost R=ρ temperatuurist. Ülijuhtivus.
l
3. ja 4. tund: Ohmi seadus
S;
kogu vooluringi kohta.
3) rakendab
Vooluallika elektromotoorjõud
probleemide
ja sisetakistus.
lahendamisel Ohmi
5. tund: Elektrivoolu töö ja
seadusi
võimsus (kordamine).
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alused. Valgusdiood
ja ventiil-fotoelement
(fotorakk). Voltmeetri,
ampermeetri
ja multimeetri
kasutamine.
Põhimõisted: alalisvool,
laengukandjate kontsentratsioon,
elektritakistus,
vooluallika elektromotoorjõud
ja sisetakistus, aine eritakistus,
takistuse temperatuuritegur,
ülijuhtivus, kriitiline temperatuur,
pooljuhi oma- ja
lisandjuhtivus, pn-siire,
elektrivoolu töö ja võimsus.
Ühikud: oom, oom korda
meeter, kilovatt-tund.

I=
U
R ja I= ε
R+r ning elektrivoolu
töö ja
võimsuse avaldisi: A =
I U _t , N = I U .
4) arvutab
elektrienergia
maksumust ning
planeerib
selle järgi uute
elektriseadmete
kasutuselevõttu;
5) teab, et metallkeha
takistus sõltub
lineaarselt
temperatuurist ning
teab, kuidas takistuse
temperatuurisõltuvus
annab infot takistuse
tekkemehhanismi
kohta;
6) kirjeldab pooljuhi
oma- ja lisandjuhtivust,
sh elektron ja
aukjuhtivust;
7) teab, et
pooljuhtelektroonika
aluseks on pn-siire kui
erinevate
juhtivustüüpidega
pooljuhtide ühendus;
seletab jooniste abil pnsiirde käitumist päri- ja
vastupingestamisel;
8) kirjeldab pn-siirde
toimimist
valgusdioodis ja
ventiilfotoelemendis
(fotorakus);
9) tunneb juhtme,
vooluallika, lüliti,
hõõglambi, takisti,
dioodi, reostaadi,
kondensaatori,
induktiivpooli,
ampermeetri ja
voltmeetri tingmärke
ning kasutab

Elektrienergia ja selle hind.
6. tund: Vedelike, gaaside ja
pooljuhtide elektrijuhtivus.
7. tund: pn-siire.
Pooljuhtelektroonika alused.
Valgusdiood ja ventiilfotoelement
(fotorakk).
8. tund: kohustuslik praktiline
töö: Voolutugevuse, pinge ja
takistuse mõõtmine
multimeetriga.
9. ja 10. tund: Õpetaja valikul:
kas teemade põhjalikum
käsitlemine,ülesannete
lahendamine, täiendavate
praktiliste tööde tegemine,
kordamine, kokkuvõtted
või teadmiste kontroll.
Tähelepanu: rõhutada Ohmi
seadusi ja EMJ mõistet, siduda
neid praktilise
eluga. Oluline: multimeetri
kasutamise oskus. Ajapuuduse
tekkimisel loobuda
valemi I = q n v S detailsemast
käsitlemisest.
Demokatsed või praktilised
tööd: 1) Ohmi seaduse
kontrollimine;
2) vooluallika EMJ ja
sisetakistuse määramine; 3)
aine eritakistuse
määramine; 4) elektrivoolu töö
ja võimsuse määramine; 5)
elektrienergia
muutumine soojusenergiaks
(kalorimeetriga).
Tutvumine demokatses
lihtsamate
pooljuhtelektroonika
seadmetega (diood,
valgusdiood, fotorakk).
IKT: arvutisimulatsioon
vooluringide talitluse uurimise
teemal;
Lõiming: 1)
elektromagnetismi kursuse ja
põhikooli elektrikursusega;
2) terviseõpetusega
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neid lihtsamaid
elektriskeeme lugedes
ja
konstrueerides;
10) kasutab
multimeetrit
voolutugevuse, pinge ja
takistuse mõõtmiseks.

2. Elektromagnetismi
rakendused (10 tundi)
Vahelduvvool kui laengukandjate
sundvõnkumine.
Vahelduvvoolu saamine ja
kasutamine. Generaator ja
elektrimootor. Elektrienergia
ülekanne. Trafod ja
kõrgepingeliinid.
Vahelduvvooluvõrk.
Faas ja neutraal. Elektriohutus.
Vahelduvvoolu võimsus
aktiivtakistusel.
Voolutugevuse ja
pinge efektiivväärtused.
Elektromagnetlainete
rakendused: raadioside,
televisioon, radarid, GPS
(globaalne punktiseire).
Põhimõisted:
elektromagnetvõnkumine,
vahelduvvool, generaator,
elektrimootor, võnkering, trafo,
primaarmähis,
sekundaarmähis, faasijuhe,
neutraaljuhe, kaitsemaandus,
võimsus aktiivtakistusel,
voolutugevuse ning pinge
efektiiv- ja hetkväärtused.

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 primaarja
sekundaarpinge suhe
võrdub ligikaudu
primaar- ja
sekundaarmähise
keerdude arvude
suhtega;
5) arvutab
vahelduvvoolu
võimsust aktiivtarviti
korral
ning seletab graafiliselt

(elektriohutuse teema); 3)
keskkonnahoiuga (energia
säästmine). Lõiming keemiaga
(metallid ja mittemetallid
igapäevaelus,
keemilised vooluallikad).
Lõiming bioloogiaga
(närviimpulsi ülekanne).
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale;
2) praktilised tööd hindeliste
rühmatöödena; 3) õpilaste
uurimistööd.
Metoodilised soovitused:
1. tund: Vahelduvvool kui
laengukandjate
sundvõnkumine.
2. tund: Vahelduvvoolu
saamine ja kasutamine.
Generaator ja elektrimootor.
3. tund: Elektrienergia
ülekanne. Trafod ja
kõrgepingeliinid.
4. tund: Vahelduvvooluvõrk.
Faas ja neutraal.
5. tund: Vahelduvvoolu
võimsus aktiivtakistusel.
Efektiivväärtused.
6. tund: Elektriohutus.
Kaitsmete tööpõhimõtted.
7. tund: EM-lainete
rakendused: raadioside,
televisioon, radarid, GPS.
8., 9. ja 10. tund: Õpetaja
valikul: kas teemade
põhjalikum käsitlemine,
ülesannete lahendamine,
täiendavate praktiliste tööde
tegemine, kordamine,
kokkuvõtted või teadmiste
kontroll.
Tähelepanu: 1)
vahelduvvoolu olemuse
mõistmine; 2) elektriohutus; 3)
elektromagnetlainete
kasutamine sidepidamisel ja
asukoha määramisel.
Demokatsed: 1)
elektrimootori ja generaatori
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voolutugevuse ja pinge
efektiivväärtuste I ja U
seost
amplituudväärtustega
Im ja Um,
N=IU=ImUm:2=Imı2U
mı2 ;
6) kirjeldab võnkeringi
kui raadiolainete
kiirgamise ja
vastuvõtu baasseadet;
7) kirjeldab
elektriohutuse nõudeid
ning sulav-, bimetallja
rikkevoolukaitsme
tööpõhimõtet õnnetuste
ärahoidmisel;
8) nimetab
elektrienergia
jaotusvõrgu ohutu
talitluse
tagamise põhimõtteid;
9) kirjeldab
elektromagnetismi
olulisemaid rakendusi,
näiteks raadioside,
televisioon, radarid,
globaalne
punktiseire (GPS)

3. Soojusnähtused (7 tundi)
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,

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

demo; 2) trafo demokatse.
GPS kasutamine – iseseisva
uurimistööna.
Soovituslikud praktilised
tööd: sama trafo kasutamine
nii pinget tõstva kui
pinget langetavana, pinge ning
voolutugevuse mõõtmine
primaaris ja
sekundaaris.
IKT: 1) arvutisimulatsioonid
vahelduvvooluvõrgu toimimise
teemal;
2) interaktiivne õppevideo
elektriohutusest; 3)
interaktiivne õppevideo
elektromagnetismi
rakendustest.
Lõiming: 1) geograafia (GPS);
2) terviseõpetus
(elektriohutus).
Siselõiming: 1)
elektromagnetismi kursusega;
2) võnkumiste ja lainete
teemaga mehaanika kursuses.
Hindamine: 1) test mõistete,
protsesside või nähtuste
äratundmise peale;
2) uurimistöö, esitlus või
rühmatöö elektromagnetismi
olulisemate rakenduste
peale.
Metoodilised soovitused:
1. tund: Siseenergia ja
soojusenergia.
2. tund: Temperatuur kui
soojusaste.
Temperatuuriskaalad.
3. tund: Ideaalgaas ja
reaalgaas. Isoprotsessid.
Ideaalgaasi olekuvõrrand.
4. tund: Gaasi olekuvõrrandiga
seletatavad nähtused looduses
ja tehnikas.
5. tund: Mikro- ja
makroparameetrid.
Molekulaarkineetilise teooria
põhialused.
Temperatuuri seos molekulide
keskmise kineetilise energiaga.
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temperatuuriskaala,
makroparameeter,
mikroparameeter,
gaasi rõhk, ideaalgaas,
olekuvõrrand, molaarmass,
molekulide kontsentratsioon,
isotermiline, isobaariline ja
isohooriline protsess.

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 (oC ) + 273
K;
5) nimetab mudeli
ideaalgaas olulisi
tunnuseid;
6) kasutab probleemide
lahendamisel seoseid
Ek= 3
2
k T ; p = n k T; p V=
m
M
RT;
7) määrab graafikutelt
isoprotsesside
parameetreid.

6. ja 7. tund: Õpetaja valikul:
kas teemade põhjalikum
käsitlemine, ülesannete
lahendamine, täiendavate
praktiliste tööde tegemine,
kordamine, kokkuvõtted
või teadmiste kontroll.
Tähelepanu: 1) siduda gaasi
olekuvõrrandit ning
isoprotsesse looduses ja
tehnikas esinevate nähtustega;
2) temperatuur ja molekulide
liikumise kiirus –
seos reaalse eluga (difusioon,
lahustuvus).
Oluline: 1) isoprotsesside
graafikute lugemine, 2)
temperatuuriskaalad, 3)
ideaalgaasi mudel, 4) makroja mikroparameetrid. 5)
ideaalgaasi
olekuvõrrand.
Ajapuuduse tekkimisel
loobuda Fahrenheiti skaala
käsitlemisest.
Demokatsed: 1) erinevad
võimalused temperatuuri
mõõtmiseks; 2) õhupalli
katsed isoprotsesside kohta; 3)
difusiooni katsed; 4) demo
musta pinna ja
läikiva pinna kiirgusvõimete
erinevuse kohta.
Soovituslik praktiline töö:
isoprotsessi uurimine.
IKT: 1) soojusliikumise
simulatsioon (tahvel.ee); 2)
isoprotsesside
simulatsioonid (fyysika.ee).
Lõiming: 1) matemaatikaga
(graafikute teisendamine); 2)
keemiaga
(molaarmass ja
kontsentratsioon); 3)
geograafiaga (soojuskiirgus ja
konvektsioon). Siselõiming
FLA kursusega (mudelid).
Seos termodünaamika
teemaga (temperatuur ja rõhk).
Hindamine: 1) isoprotsesside
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4. Termodünaamika ja
energeetika alused (8 tundi)
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, soojusmasinad
looduses ja tehnikas.
Termodünaamika II printsiip.
Pööratavad ja pöördumatud
protsessid looduses. Entroopia.
Elu Maal energia ja entroopia
aspektist lähtuvalt.
Termodünaamika printsiipide
teadvustamise ja arvestamise
vajalikkus. Energiaülekanne
looduses ja tehnikas. Soojus-,
valgus-, elektri-, mehaaniline ja
tuumaenergia. Energeetika
alused ning tööstuslikud
energiaallikad. Energeetilised
globaalprobleemid ja nende
lahendamise võimalused. Eesti
energiavajadus,
energeetikaprobleemid
ja nende lahendamise
võimalused.
Põhimõisted: soojushulk,
soojusenergia, soojusülekanne,
konvektsioon, adiabaatiline
protsess, pööratav ja pöördumatu
protsess, soojusmasin,
entroopia, energeetika.

graafikute lugemise ja
teisendamise oskust
kontrolliv test; 2) hindeline
laboratoorne töö.
1) seletab
Metoodilised soovitused:
soojusenergia
1. tund: Mehaaniline töö ja
muutumist mehaanilise soojusülekanne, selle liigid.
töö või
Soojushulk.
soojusülekande
2. tund: Termodünaamika I
vahendusel ning toob
printsiip ja isoprotsessid sh
selle kohta
adiabaatiline protsess.
näiteid loodusest,
3. tund: Termodünaamika II
eristades
printsiip. Pööratavad ja
soojusülekande liike;
pöördumatud protsessid.
2) sõnastab
Entroopia. Elu Maal energia ja
termodünaamika I
entroopia aspektist lähtuvalt.
printsiibi ja seostab
4. tund: Soojusmasin, selle
seda
kasutegur, soojusmasinad
valemiga Q=DU+A ;
looduses ja tehnikas.
3) sõnastab
5. tund: Termodünaamika
termodünaamika II
printsiipide arvestamine
printsiibi ja seletab
energiaülekandel.
kvalitatiivselt entroopia 6. tund: Energeetika alused
mõistet;
ning tööstuslikud
4) seostab
energiaallikad. Energeetilised
termodünaamika
globaalprobleemid; Eesti
printsiipe
energiavajadus ja
soojusmasinatega;
energeetikaprobleemid.
5) leiab ideaalse
7. tund: Erinevate ainete
soojusmasina
soojusjuhtivuse uurimine
kasuteguri seosest
(osaluskatse).
h=
8. tund: Õpetaja valikul: kas
T1− T2
teemade põhjalikum
T1
käsitlemine, ülesannete
ja võrdleb tulemust
lahendamine, täiendavate
reaalse
praktiliste tööde tegemine,
soojusmasina
kordamine, kokkuvõtted
kasuteguriga;
või teadmiste kontroll.
6) teab, et energeetika
Tähelepanu: 1) TD I ja II
ülesanne on muundada printsiip, 2) soojusmasin ja
üks
kasutegur.
energialiik teiseks;
Demo: soojusmasina mudel.
7) teab, et
Soovituslik praktiline töö:
termodünaamika
aine erisoojuse määramine.
printsiipidest tulenevalt IKT: 1) tutvumine
kaasneb
termodünaamika printsiipidega
energiakasutusega
arvutimudeli abil; 2)
vältimatult saastumine; tutvumine energeetika alustega
8) kirjeldab olulisemaid interaktiivse õppevideo
taastumatuid ja
vahendusel.
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taastuvaid
energiaallikaid, tuues
esile nende osatähtsuse
Eestis
ja maailmas;
9) kirjeldab Eesti ja
ülemaailmse
energeetika
tähtsamaid
arengusuundi.

12.klass
V kursus „Mikro- ja megamaailma füüsika“, 35 tundi
Õppesisu koos
Õpitulemused
soovitusliku
tunnijaotusega
1) kirjeldab mõisteid:
1. Aine ehituse alused (10
gaas,
tundi)
Aine olekud, nende
vedelik, kondensaine ja
sarnasused ja erinevused.
tahkis;
Aine olekud mikrotasemel.
2) nimetab reaalgaasi
Veeaur õhus. Õhuniiskus.
omaduste erinevusi
Küllastunud ja küllastumata
ideaalgaasi mudelist;
aur. Absoluutne ja
3) kasutab õigesti
suhteline niiskus,
mõisteid:
kastepunkt. Õhuniiskuse
küllastunud aur,

Lõiming: 1) geograafiaga
(osoonikihi hõrenemine,
päikesekiirguse
muutumine atmosfääris,
kiirgusbilanss,
kasvuhooneefekt,
maailmamere roll
kliima kujunemises, hoovused,
tõus ja mõõn, energiaressursid
ja maailma
energiamajandus,
energiamajandusega kaasnevad
keskkonnaprobleemid);
2) bioloogiaga (organismide
energiavajadus, energia
saamise viisid,
organismi üldine aine- ja
energiavahetus. ATP
universaalsus energia
salvestamises ja ülekandes,
loodus- ja keskkonnakaitse
nüüdisaegsed
suunad Eestis ning maailmas);
3) filosoofiaga (TD II printsiibi
filosoofilised
aspektid).
Hindamine: 1)
uurimistöö/esitlus erinevate
soojusmasinate kohta (nt
aurumasin, soojuspump,
külmkapp) – grupitööna; 2)
uurimistööd, grupitööd
või iseseisev töö energeetika
teemal.

Täiendavad praktilised tööd,
IKT rakendamine,
soovitused õpetajale
Metoodilised soovitused
tundide kaupa:
1. tund Varemõpitu
kordamiseks aine ehituse
teemad alates loodusõpetuse ja
keemia tundidest kuni soojuse
teemadeni Energia kursuses.
Agregaatolekud: tahke, vedel,
gaasiline. Üleminekud ühest
olekust teise:
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mõõtmine (kohustuslik
praktiline töö).
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.

absoluutne niiskus,
suhteline niiskus,
kastepunkt;
4) seletab nähtusi:
märgamine ja
kapillaarsus ning oskab
tuua näiteid loodusest
ja
tehnikast;
5) kirjeldab aine olekut
kasutades õigesti
mõisteid: faas ja
faasisiire;
6) seletab faaside
muutusi
erinevatel rõhkudel ja
temperatuuridel;
7) kasutab
hügromeetrit.

sulamine, tahkumine,
aurustumine,
kondenseerumine,
härmatumine, sublimeerumine.
Videolõigud
sulamise, tahkumise, härmatise
tekke, sublimeerumise
illustreerimiseks.
Klaasipuhumine kui kindla
sulamistemperatuurita aine
käitumise näide.
Soovitatavad demokatsed
(demokatsete videod)
sulamistemperatuuri
määramine, sublimeerumise ja
kristalli
kasvamise jälgimine.
2.tund Keemistemperatuur.
Keemistemperatuuri sõltuvus
rõhust. Vee keemine mägedes
ja kaevandustes. Vee
olekudiagramm. Keemine
kaaluta olekus. Gaasi tihedus
ja rõhk. Gaaside segu, osarõhk.
Auru tihedus.
Ideaalgaasi mudeli kehtivuse
piirid.
3. tund Õhuniiskuse mõiste
näidete või arvutuste
(ülesannete) kaudu.
Kastepunkti demokatse, näited
udu ja
härmatise tekkimisest.
Ülesanded absoluutse ja
suhtelise niiskuse kohta,
veeauru tiheduse ja rõhu kohta.
Pilvede moodustumine,
pilvede liigid, sajupilved.
Õhuniiskuse normid.
Aurusaun.
4. tund Niiske ja kuiv kliima.
Sademete jaotus piirkonniti ja
aastaaegade lõikes. Kliima ja
selle muutumine.
Sobiv teema referaatideks ja
esitlusteks.
5. tund Ilmamudelite näiteid.
Erineva niiskuse ja
temperatuuriga õhumasside
kohtumise näiteid. Mõned
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näited
tsüklonite kujunemise kohta ja
niiskete õhumasside osast
Läänemere äärsesse
ilmastikku.
Näitlikustamiseks
satelliidipildid ja videolõigud.
Globaalsete ilmanähtuste
seletusi videote ja
animatsioonidega.
6. tund Õhuniiskuse mõõtmise
viiside ja seadmete tutvustus.
Konkreetsed võrdlused.
Näiteks õhuniiskus
samal hetkel õues ja klassis või
koridoris ja sööklas,
õhuniiskuse muutus klassis
tunni jooksul vms.
Võimaluse korral mõned
pikemad õhuniiskuse
andmeread, soovitavalt
õpilaste kogutud andmetest.
Sobiv
teema õpilastööde esitluseks.
7. tund Pindpinevuse mõiste
arvutuste (ülesannete) kaudu.
Voolamise, märgamise ja
kapillaarsuse videod,
simulatsioonid või
demokatsed. Soovitavad
praktilised tööd: vedelike
imbumine poorsetesse
materjalidesse,
erinevate vedelike (lahuste)
tõus kapillartorudes või
klaasplaatide vahel.
8. tund Tilkade moodustumise
video. Tilga suuruse arvutus.
Seletused seebikile ja
seebimullide kohta.
Soovituslik praktiline töö:
tilkumise uurimine (näiteks
pindpinevusteguri määramine).
9. tund Vee faasidiagrammi
näide, rõhud ja temperatuurid,
mille juures vesi võib olla
erinevates olekutes.
Kolmikpunkt.
Sulamisteperatuuri ja
keemistemperatuuri sõltuvus
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rõhust. Lihtainete
faasidiagrammide näited
(süsinik, väävel, tina).
Süsihappegaas kui gaasiline
aine, kuiva jää näide.
10. tund Õpetaja valikul
teemade põhjalikumaks
käsitlemiseks, kordamiseks
ülesannete lahendamiseks,
praktilisteks töödeks ja
õpilastööde esitlemiseks.
Tähelepanu: Kolmikpunkt ja
faasid.
Demo: 1) jää sulamise ja
parafiini soojenemise
jälgimine + graafik; 2)
kastepunkti määramine
erinevate
meetoditega (läikiv anum,
hügromeeter, Vernier’); 3)
vedelike imbumine
erinevatesse paberitesse; 4)
kristallide kasvatamine
mikroskoobi all; 5)
pindpinevuse demo
seebimullide näitel; 6) kristalse
aine
sulamistemperatuuri
määramine demokatsena
(kaamera ja projektor toimuva
näitamiseks ekraanil); 7)
vedeliku keemistemperatuuri
sõltuvus rõhust demokatsena ja
näiteid kirjandusest.
Soovituslikud praktilised
tööd: 1) jahutatud joogipudeli
“higistamise” dünaamika
uurimine; 2) vedelike
pindpinevuse uurimine
kapillaaris või klaasplaatide
vahel; 3) vedelike tilkumise
uurimine; 4) erinevatest
segudest saadud seebikilede
uurimine; 5) õhuniiskuse
mõõtmine erinevates ruumides.
IKT: 1) tutvumine erinevate
ainete eri faaside ja
faasisiiretega arvutimudeli
abil; 2) õhuniiskuse ööpäevase
dünaamika jälgimine
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erinevatel aastaaegadel,
kasutades automaatilmajaamade andmeid.
Lõiming: 1) geograafiaga
(kliima, vee ringkäik looduses,
madal- ja kõrgrõhkkonnad); 2)
bioloogiaga
(kapillaarsus, vee omaduste
seos organismide
elutalitlusega); 3) keemiaga
(keemilise sideme energia,
materjalide, vastastikmõju
veega, hüdrofiilsus ja
hüdrofoobsus.). Siselõiming
optikaga (interferents
seebimulli
kiles).
Hindamine: kujundava
hindamise rolli tähtsustamine.
Kontrolltöö mõistete ja
arvutuste peale. Ilmajaama
salvestatud andmerea või
ilmaennustuse graafikute
analüüs (õhurõhk, õhuniiskus,
temperatuur, sademed).
Praktiliste tööde protokollide
ja õpilastööde esitluste
hindamine.
2. Mikromaailma füüsika
(11 tundi)
Välis- ja sisefotoefekt.
Aatomimudelid. Osakeste
leiulained.
Kvantmehaanika.
Elektronide difraktsioon.
Määramatusseos.
Nüüdisaegne aatomimudel.
Aatomi kvantarvud.
Aatomituuma ehitus.
Massidefekt.
Seoseenergia.
Eriseoseenergia.
Tuumareaktsioonid.
Tuumaenergeetika ja
tuumarelv. Radioaktiivsus.
Poolestusaeg.
Radioaktiivne dateerimine.
Ioniseerivad kiirgused ja
nende toimed.

1) nimetab välis- ja
sisefotoefekti olulisi
tunnuseid, kirjeldab
fotoefekti kui footonite
olemasolu
eksperimentaalset
tõestust;
2) nimetab
kvantmehaanika
erinevusi klassikalisest
mehaanikast, seletab
dualismiprintsiibi abil
osakeste leiulaineid;
3) tunneb mõistet
seisulaine;
teab, et
elektronorbitaalidele
aatomis vastavad
elektroni leiulaine kui
seisulaine kindlad
kujud;

Metoodilised soovitused
tundide kaupa:
1. tund Valguse neeldumine
aatomis. Aatomimudel,
elektronid aatomis.
Kvanthüpotees. Fotoefekti
kirjeldamine
arvutimudeli abil.
Valguskvandi energia ja
elektroni väljumistöö. Välis- ja
sisefotoefekti mõiste ja mõned
rakendused. Fotorakk.
2. tund Aatomimudelite areng.
Laine ja seisulaine. Elektroni
leiulaine kuju, kui elektroni
asukoha kirjeldus.
Elektroni koht aatomites ja
molekulides. Laine ja
seisulaine arvutimudelid.
Elektroni leiulaine aatomites ja
molekulides.
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Kiirguskaitse.
Põhimõisted: välis- ja
sisefotoefekt, kvantarv,
energiatase,
kvantmehaanika,
määramatusseos,
tuumajõud, massidefekt,
seoseenergia,
eriseoseenergia,
tuumaenergeetika,
tuumarelv,
radioaktiivsus,
poolestusaeg, radioaktiivne
dateerimine, ioniseeriv
kiirgus, kiirguskaitse.

4) kirjeldab elektronide
difraktsiooni kui
kvantmehaanika
aluskatset;
5) nimetab selliste
füüsikaliste suuruste
paare, mille vahel
valitseb
määramatusseos;
6) kirjeldab
nüüdisaegset
aatomimudelit nelja
kvantarvu abil;
7) seletab
eriseoseenergia
mõistet ja
eriseoseenergia
sõltuvust massiarvust;
8) kirjeldab tähtsamaid
tuumareaktsioone
(lõhustumine ja
süntees),
rõhutades massiarvu ja
laenguarvu jäävuse
seaduste kehtivust
tuumareaktsioonides;
9) kasutab õigesti
mõisteid:
radioaktiivsus ja
poolestusaeg;
10) kasutab
radioaktiivse
lagunemise seadust
seletamaks
radioaktiivse
dateerimise meetodi
olemust, toob näiteid
selle
meetodi rakendamise
kohta;
11) seletab
tuumareaktorite
üldist tööpõhimõtet
ning
analüüsib
tuumaenergeetika
eeliseid
ja sellega seonduvaid
ohte (radioaktiivsed
jäätmed, avariid

3. tund Lainete difraktsiooni
seletus arvutimudeli, video või
demokatse abil. Elektronide
difraktsiooni katse
videolõigu või arvutimudeli
abil. Kahe pilu katse ja
küsimus, kuidas saab elektron
läbida korraga kahte ava ja
iseendaga interfereeruda?
4. tund Määramatusseos,
näited ja järeldused. Elektron
aatomis, kvantarvud.
Nüüdisaegne aatomimudel.
Kvantmehaanika. Dualism.
5. tund Aatomituuma mudel.
Tuumajõud ja radioaktiivsus.
Ebastabiilsed tuumad.
Isotoopidega tutvumine
arvutimudeli abil.
Seoseenergia, eriseoseenergia.
Mass ja energia, massidefekt.
6. tund Tuumareaktsioonid.
Lagunemine ja süntees.
Tutvumine
tuumareaktsioonidega
arvutimudeli abil.
Olulised ja huvitavad
tuumareaktsioonid.
Ahelreaktsioon ja kergete
tuumad liitumine.
Osakestefüüsika meetodid
7. tund Tuumarelva loomise
lugu, aatompomm ja
vesinikpomm. Uraan ja
plutoonium. Tuumakütuse
tootmine ja
rikastamine. Tuumapommide
konstruktsioonist ja
kohaletoimetamisest.
Militaartehnika areng,
tuumarelvastuse
tootmine, hoiustamine ja
hävitamine, sellega seonduvad
ohud. Tuumaplahvatuse
tagajärjed. Tuumasõja oht,
tuumatalv. Tuumakatsetuse
jälgimine õppevideo kaudu.
8. tund Tuumajaam.
Tuumakütus, tuumajaama
tööpõhimõte.
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jaamades
ja hoidlates);
12) nimetab ioniseeriva
kiirguse liike ja
allikaid,
kirjeldab ioniseeriva
kiirguse erinevat mõju
elusorganismidele ja
võimalusi kiirgusohu
vähendamiseks.

Tuumaenergeetika tähtsus ja
tulevikuväljavaated.
Tuumajaamade põlvkonnad.
Tuumajäätmed, nende
töötlemine ja hoiustamine.
Ohtlikud juhtumid
tuumaenergeetika ja
radioloogia alal.
Tuumaõnntuste video- või
fotokokkuvõte. Tuumajaama
juhtimise
simulatsioon.
9. tund Radioaktiivse
lagunemise seadus.
Poolestusaja mõiste ja
lagunemise seadus
arvutimudeliga.
Radioaktiivse dateerimise
meetodid, rakendatavuse
piirid, usaldusväärsus. Näiteid.
10. tund Ioniseeriv kiirgus.
Kiirguse mõõtmine,
kiirgusühikud. Dosimeeteri
demonstratsioon. Looduslik
kiirgusfoon. Kiirgusseire.
Ioniseeriva kiirguse allikad.
Radioaktiivne saaste õhus,
vees, toidus. Radoon.
Tehnikast, teadusest ja
meditsiinist pärinevad
kiirgusallikad. Kiirguskaitse.
11. tund Õpetaja valikul
teemade põhjalikumaks
käsitlemiseks, kordamiseks,
praktilisteks töödeks ja
õpilastööde esitlemiseks.
Tähelepanu: elektronkihtide
täitumine.
Demo: 1) udukamber kuiva jää
abil; 2) päikesepatarei; 3)
välisfotoefekt UV-lambiga (Zn
plaat + elektromeeter);
4) Vernier’i dosimeetriga
radiatsiooni taseme mõõtmine;
5) seisulaine katse
kumminööriga.
Soovituslik praktiline töö:
Plancki konstandi määramine
mitme erineva valgusdioodi
süttimispingete kaudu.
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3. Megamaailma füüsika
(14 tundi)
Vaatlusastronoomia.
Vaatlusvahendid ja nende
areng. Tähtkujud.
Taevakaardid.
Astraalmütoloogia ja
füüsika. Maa ja Kuu
perioodiline liikumine aja
arvestuse alusena.
Kalender. Kuu faasid.
Varjutused.
Päikesesüsteemi koostis,
ehitus ja tekkimise
hüpoteesid. Päike ja teised

1) nimetab astronoomia
vaatlusvahendeid;
2) seletab taevakaardi
füüsikalise tõlgenduse
aluseid ja füüsikalisi
hinnanguid peamistele
astraalmütoloogilistele
kujutelmadele;
3) kirjeldab mõõtmete
ja
liikumisviisi aspektis
Päikesesüsteemi
põhilisi
koostisosi: Päike,
planeedid, kaaslased,

IKT: 1) fotoefekti demokatse
videos; 2) tutvumine
aatomimudelite ja
kvantmehaanika alustega
arvutisimulatsioonide abil; 3)
tutvumine radioaktiivsuse,
ioniseerivate kiirguste ja
kiirguskaitse temaatikaga
arvutisimulatsioonide või
õppevideo abil; 4) tutvumine
tuumatehnoloogiate,
tuumarelva toime ja
tuumaohutusega õppevideo
vahendusel.
Lõiming: 1) keemiaga
(elektronvalemid, orbitaalid,
vabad radikaalid); 2)
bioloogiaga (ioniseeriva
kiirguse toime
elusorganismidele); 3)
ajalooga (tuumarelva
kasutamine II maailmasõjas).
Siselõiming
elektromagnetismi kursusega
(valguse difraktsioon ja
elektronide difraktsioon).
Hindamine: 1) õpilaste
ettekanded; 2) valikvastustega
test.
Kontrolltöö mõistete tundmise
ja nähtuste seletamise peale.
Õpilaste referaatide ja
ettekannete hindamine. Test
põhimõistete ja tähtsamate
nähtuste mõistmise kontrolliks.
Metoodilised soovitused
tundide kaupa:
1. tund Taevavaatluste ajalugu.
Astronoomia vaatlusvahendite
arengu olulised arenguetapid
(teleskoobieelsed
vaatlused, teleskoopide
täiustamine,
spektraalmõõtmised,
raadioteleskoobid,
kosmosetehnika). Mudelite
areng
Maast ja Ilmast kuni paisuva
Universumini.
Observatooriumi külastus kui
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tähed. Tähtede
evolutsioon. Galaktikad.
Meie kodugalaktika –
Linnutee. Universumi
struktuur. Suur Pauk.
Universumi evolutsioon.
Eesti astronoomide panus
astrofüüsikasse ja
kosmoloogiasse.
Põhimõisted:
observatoorium, teleskoop,
kosmoseteleskoop,
taevakaart, tähtkuju,
Päikesesüsteem, planeet,
planeedikaaslane,
tehiskaaslane, asteroid,
komeet, meteoorkeha, täht,
galaktika, Linnutee,
kosmoloogia, Suur Pauk.

asteroidid, komeedid,
meteoorkehad;
4) seletab kvalitatiivselt
süsteemiga Päike-MaaKuu seotud nähtusi:
aastaaegade
vaheldumist,
Kuu faase, varjutusi,
taevakehade näivat
liikumist;
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.

võimalik.
2.tund Vaade taevasse, öö ja
päev, hämarik, silmapiir ja
taevahorisont, seniit ja
taevapoolus. Vaatleja
geograafilised koordinaadid.
Näivad liikumised,
taevakoordinaadid.
Geotsentriline ja
heliotsentriline mudel.
Kopernik ja Kepler.
Taevavaatlus vastava
arvutiprogrammi abil või
planetaariumi külastus.
3. tund Horoskoobist
taevaatlaseni. Tähtkujud ja
astraalmütoloogilised
maailmapildid. Taevakehade
vaatlemine,
taevakalender.
4. tund Maa tiirlemine ümber
Päikese ja pöörlemine ümber
telje. Orbiidi kuju ja telje
asend, Päikesekiirguse
langemine Maale. Aastaajad.
Soovitav praktiline töö: Kuu
vaatlemine. Kuu faasid,
looded. Varjutustega
tutvumine arvutimudeli ja
videolõikude abil või varjutuse
vaatlemine. Soovitav praktiline
töö: Parallaks, kauguse
mõõtmine.
5. tund Perioodilised nähtused,
aja mõõtmine. Aja voolamise
kiirus ja aja mõiste? Kalendri
ja kella arengu seos
ühikonna ja maailmapildi
muutumisega. Tutvumine
ajaühikutega, kuukalendri
ühitamine päikesekalendriga.
6. tund Päikessüsteemi
mõõtmed võrreldes
Päikesesüsteemi kehade
mõõtmetega. Päikesesüsteemi
joonistamise ülesanne.
Päikesesüsteemi avastuslugu.
Palja silmaga nähtavad
taevakehad. Kepleri seadused.
Päikessüsteemi visuaalsed ja
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virtuaalsed mudelid.
7. tund Maa, kivine pisiplaneet
ja tema planeedirühm,
sarnasused ja erinevused.
Jupiter, gaasiline hiidplaneet
ja tema planeedirühm. Saturni
rõngas. Päike kui
planeedisüsteemi kujundaja.
Virtuaalne reis
Päikesesüsteemis
või õpilaste valitud
veebiallikate esitlus.
8. tund Asteroidide vöö.
Asteroidide arv, suurus ja
koostis. Asteroidide vöö
tekkimise hüpoteesid. Kuiperi
vöö ja
Öpiku-Oorti pilv. Komeedid.
Arvutimudel komeetide
trajektooride kohta. Meteoorid
ja meteoriitika.
Meteoriidikraatrid (fotode või
videotega illustreeritult) ja
meteoriitide langemise mõju
Maale. Meteoorivoolud
arvutimudeli või õppevideo
abil.
9. tund Kosmoselendude
planeerimise ajalugu.
Kosmiline kiirus.
Raketitehnika areng sõjaliste
rakenduste toel.
Kosmosevallutuste algus ja
arengud. Kosmosetehnika
tehnilised rakendused.
Ajaloolised videomaterjalid.
10. tund Kosmosevallutuste
plaanid minevikus ja
tänapäeval.
Kosmosetehnoloogia rakendusi
igapäevaellu (pikemalt mõni
hea näide, näiteks GPSi
saamislugu). Inimesed
kosmoses, võimalused ja
raskused.
Automaatjaamad ja robotid
kosmoses. Automaatsete
uurimisseadmete ajalugu ja
arengud.
11. tund Päikese mõju Maale,
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teistele planeetidele ja
Päikesesüsteemile. Päikese
koostis ja energiaallikas.
Arvutipildid ja -videod päikese
pinnanähtustest. Päikesetuul,
virmalised ja magnettormid.
Päikese aktiivsus,
päikeselaigud. Teised tähed
võrdluses Päikesega
(õppevideo) ja kauged
planeedisüsteemid.
Eksoplaneetide
otsingud, meetodid ja
tulemused. Teaduse
arengusuunad ja
teadusuudised.
12. tund Päikese tekkelugu ja
tulevik. Tähtede liigitus
suuruse ja värvi järgi. Tähtede
heledus, näiv ja tegelik.
Tähtede tekkimine ja areng.
Herzsprungi-Russelli
diagramm. Galaktikad.
Tähtede arv taevas, Linnutees
ja
Universumis.
13. tund Galaktikate parved ja
superparved. Universumi
struktuur (õppevideo või
mudel). Suure Paugu teooria.
Universumi areng, paisumine
ja tulevik. Aine, tume aine ja
tume energia. Universumi
ajaloo uurimine,
osakestefüüsika ja
kosmoloogia
kokkupuutepunkt.
14. tund Õpetaja valikul
teemade põhjalikumaks
käsitlemiseks, kordamiseks,
õppekäikudeks ja õpilastööde
esitlemiseks.
Tähelepanu: rõhutada
astraalmütoloogia (astroloogia)
ja astronoomia (kui füüsika
osa) erinevusi.
Demo: puu läbimõõdu
määramine nurkkauguse abil ja
Päikese läbimõõdu määramine
„auk kastiseinas“-
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meetodil.
Soovituslik praktiline
tegevus: ekskursioon
Tõraverre.
IKT: 1) tutvumine
Päikesesüsteemi ja Universumi
ehitusega
arvutisimulatsioonide
vahendusel; 2)
nutitelefoniga google.sky ning
tähistaeva vaatamine; 3)
NAAP (Nebraska Project’i)
kasutamine.
Lõiming: 1) matemaatikaga
(geomeetria meetodid
taevakehade kauguste ja
mõõtmete määramiseks); 2)
kultuurilooga (erinevate
rahvaste astraalmütoloogilised
kujutelmad, lindude rännete
seos Linnuteega jne); 3)
geograafiaga (Maa teke ja
areng).
Hindamine: 1) õpilaste
ettekanded; 2) valikvastustega
test, 3) kokkuvõttev essee
kosmoloogia seostest teiste
füüsikaharudega, tundides
osalemine (ettekanded,
esitlused), õppekäikude ja
vaatluste aruanded ja
referaadid.
Ainevaldkond „ Kunstiained”
Kunsti ainekava ( 10.kl.)
1.kursus
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste ainetega
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Õppesisu
1. Kunsti roll eri
ajastutel.
Kunstikultuuri
üldistav ajatelg
Kunstnik ja tema
kaasaeg. Kunstiteos
ja vaataja.
Kunstiteoste sõnum
ja vorm eri ajastutel.
Lugude ja sümbolite
ringlus läbi sajandite.
Kunstiteoste analüüsi
ja tõlgendamise
erinevad meetodid (nt
vormiline, märgiline,
sotsiaalne).
Kunsti tekkimine.
Vanimad
kõrgkultuurid.
Mesopotaamia.
Egiptus.
Antiikaja kunst.
Vana-Kreeka. VanaRooma.
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
ideed.
2. Ajastute kunsti
võrdlevad teemad
Värvikasutus ja
kompositsioon teoste
sõnumi teenistuses.
Eri ajastute kunsti ja
muusika kokkukõlad.
Illusioonid ja
emotsioonid kunstis.
Inimene kunstis:
staatus, suhted,

Taotletavad õppetulemused
1) seostab kunsti arengusuundi ja
ilminguid ühiskonnaelu korralduse,
religiooni, teaduse,
tehnoloogia jm mõjudega; on salliv
kultuurierinevuste suhtes;
2) tunneb visuaalse kultuuri kui
valdkonna ülesehitust ja seoseid
peamiste tegevusalade
tasandil (kunst, arhitektuur, disain,
visuaalne kommunikatsioon jne);
3) märkab ning mõistab kunsti ja
visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale
ning keskkonnale nii
ajaloos kui ka tänapäeval;
4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid,
otsides neis vastava ajastu temaatikat,
sõnumeid ning
visuaalset vormikeelt; iseloomustab
üldjoontes kunstiteoste ajalist ja
stiililist kuuluvust;
5) tõlgendab ning analüüsib
nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid
teostusviise (nt maal,
installatsioon, video, kohaspetsiifiline
kunst) ning märkab nüüdiskunsti
seoseid teiste
valdkondadega (nt meedia, reklaam,
poliitika);
6) väärtustab uuenduslikku,
inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku
arhitektuuri ja disaini;
analüüsib ning võrdleb esemelise
keskkonna ja visuaalse
kommunikatsiooni ilminguid;
7) püstitab iseseisvalt loomingulisi ja
uurimisülesandeid ning otsib neile
lahendusi,
arendades kontseptsioone ja
kavandades teoseid;
8) rakendab oma ideede
väljendamiseks sobivaid visuaalseid
jm kunstilisi
väljendusvahendeid ning tehnilisi
töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning
julgeb
eksperimenteerida;
9) on oma loovates lahendustes
eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
arvestab keskkonnaja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
10) esitleb oma loomingut ja
uurimistulemusi, kasutades ainealast
terminoloogiat.

Lõiming teiste ainetega
Nüüdisaegsele kultuurile
on olemuslik
interdistsiplinaarsus.
Kunstid on tihedalt seotud
kõigi
inimtegevuse valdkondade
ning ajastu mõtteviisidega.
Inimeseks olemine,
sotsiaalsed suhted ja
maailm on oma erinevates
avaldumisvormides
kunstide aines ning seeläbi
seotud kõigi
ainevaldkondadega.
Kunstides on olulisel kohal
õpilaste aktiivne
loovtegevus. Praktiliste
tööde ainestik on seotud nii
kunstide kui ka õpilase
igapäevaelu (keskkonna,
aja ja ühiskonnaga) ning
aktuaalsete sündmuste ja
probleemidega – kasutada
saab kõigis aineis õpitavat.
Kunstiteoste loomiseks ja
esitlemiseks
rakendatakse nii
traditsioonilisi kui ka
tänapäevaseid
tehnoloogilisi vahendeid.
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,
tehnoloogiliste jm
mõjutajatega.
Ühine on maailma
kultuurilise mitmekesisuse
teadvustamine ja
väärtustamine, isiklike
seisukohtade väljendus- ja
163
põhjendusoskuste
kujundamine ning salliv

11. klass
Kunst – II kursus
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste ainetega
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Õppesisu
1. Kunsti roll eri
ajastutel.
Romantism. Mäss
korra vastu.
Realism.
Tõearmastus.
Juugend.
Tervikliku stiili
taotlus.
Kaasaegne kunst.
20. saj. kunstivoolud,
postmodernism.
Uusmeedia
Tänapäeva kunst
2. Ajastute kunsti
võrdlevad teemad
Värvikasutus ja
kompositsioon teoste
sõnumi teenistuses.
Eri ajastute kunsti ja
muusika kokkukõlad.
Illusioonid ja
emotsioonid kunstis.
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.
Valida kuni kolm
teemat.
3. Loomingulised ja
uurimuslikud
projektid,
õppekäigud
Käsitletavate teemade
endast ja nüüdisajast
lähtuv tõlgendamine.
Isiklik vaatenurk.

Taotletavad õppetulemused
1) seostab kunsti arengusuundi ja
ilminguid ühiskonnaelu korralduse,
religiooni, teaduse,
tehnoloogia jm mõjudega; on salliv
kultuurierinevuste suhtes;
2) tunneb visuaalse kultuuri kui
valdkonna ülesehitust ja seoseid
peamiste tegevusalade
tasandil (kunst, arhitektuur, disain,
visuaalne kommunikatsioon jne);
3) märkab ning mõistab kunsti ja
visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale
ning keskkonnale nii
ajaloos kui ka tänapäeval;
4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid,
otsides neis vastava ajastu temaatikat,
sõnumeid ning
visuaalset vormikeelt; iseloomustab
üldjoontes kunstiteoste ajalist ja
stiililist kuuluvust;
5) tõlgendab ning analüüsib
nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid
teostusviise (nt maal,
installatsioon, video, kohaspetsiifiline
kunst) ning märkab nüüdiskunsti
seoseid teiste
valdkondadega (nt meedia, reklaam,
poliitika);
6) väärtustab uuenduslikku,
inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku
arhitektuuri ja disaini;
analüüsib ning võrdleb esemelise
keskkonna ja visuaalse
kommunikatsiooni ilminguid;
7) püstitab iseseisvalt loomingulisi ja
uurimisülesandeid ning otsib neile
lahendusi,
arendades kontseptsioone ja
kavandades teoseid;
8) rakendab oma ideede
väljendamiseks sobivaid visuaalseid
jm kunstilisi
väljendusvahendeid ning tehnilisi
töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning
julgeb
eksperimenteerida;
9) on oma loovates lahendustes
eetiline, mõistab kunstniku vastutust;
arvestab keskkonnaja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
 10) esitleb oma loomingut ja
uurimistulemusi, kasutades
ainealast terminoloogiat.

Lõiming teiste ainetega
Nüüdisaegsele kultuurile
on olemuslik
interdistsiplinaarsus.
Kunstid on tihedalt seotud
kõigi
inimtegevuse valdkondade
ning ajastu mõtteviisidega.
Inimeseks olemine,
sotsiaalsed suhted ja
maailm on oma erinevates
avaldumisvormides
kunstide aines ning seeläbi
seotud kõigi
ainevaldkondadega.
Kunstides on olulisel kohal
õpilaste aktiivne
loovtegevus. Praktiliste
tööde ainestik on seotud nii
kunstide kui ka õpilase
igapäevaelu (keskkonna,
aja ja ühiskonnaga) ning
aktuaalsete sündmuste ja
probleemidega – kasutada
saab kõigis aineis õpitavat.
Kunstiteoste loomiseks ja
esitlemiseks
rakendatakse nii
traditsioonilisi kui ka
tänapäevaseid
tehnoloogilisi vahendeid.
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,
tehnoloogiliste jm
mõjutajatega.
Ühine on maailma
kultuurilise mitmekesisuse
teadvustamine ja
väärtustamine, isiklike
seisukohtade väljendus- ja
põhjendusoskuste
kujundamine ning salliv
suhtumine kaaslaste
eriarvamustesse ja
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Muusika
I kursus „Muusika I“ 10. klass
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus 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 (võimaluse korral
siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara.
Õppesisu
Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming - kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika teke ja olemus. Muusika 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, instrumentaalmuusika, 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.
Õppekäigud
1. Muusikaürituse külastamine vähemalt kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine
muusikalist oskussõnavara kasutades.2.
II kursus „Muusika II“ 11. klass
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) arendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja 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 muusikaüritusi (võimaluse korral siduda
muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara.
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Õppesisu
Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming - kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja muusika väljendusvahendid. Soololaul, instrumentaalsed
väikevormid, programmiline muusika (sümfooniline poeem), lavamuusika (ooper, ballett, operett).
Rahvuslikud koolkonnad. Hilisromantism.
Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid, rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul, uuemad
laulumängud.
Eesti professionaalse muusikakultuuri kujunemine. Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku
ärkamisaega. Laulupidude traditsiooni kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed heliloojad ja
muusikud, esimesed sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised suurteosed eesti muusikas. Rahvusliku
helikeele kujunemine koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning lavamuusikas.
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.
Õppekäigud
1. Muusikaürituse külastamine
avaldamine.

vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud arvamuse

III kursus „Muusika III“12. klass
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) süvendab oma muusikalisi võimeid laulmises, pillimängus ja omaloomingus;
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 muusikaüritusi (võimaluse korral siduda
muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast sõnavara.
Õppesisu
Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming: kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Muusika kuulamine ja muusikalugu
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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
džäss-, rokk- ja popmuusikast.
Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis, Mägi, Tamberg, Rääts,
Sumera, Kangro, Sisask, Pärt, Tüür, Tulve jt.
Õppekäigud
1. Muusikaürituse külastamine
avaldamine.
Gümnaasiumi õpitulemused

vähemalt kord kursuse vältel ning põhjendatud arvamuse

Gümnaasiumi lõpetaja:
1) on omandanud valmisoleku muusikaliseks tegevuseks; osaleb võimaluse korral koolikooris ja/või
erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes ja kohalikus muusikaelus;
2) rakendab oma võimeid ja oskusi muusikalistes tegevustes, 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,
toetudes teadmistele ning muusika oskussõnavarale;
6) oskab leida muusikaalast infot erinevatest teabeallikatest; oskab koostada referaate, kirjutada
esseesid, kontserdiarvustusi, uurimistöid muusikast, kasutades nüüdisaegseid infotehnoloogia
võimalusi;
7) on tutvunud autorikaitse seadustega ning teadvustab intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi
ja kohustusi;
8) on laulupeo traditsiooni austaja ja edasikandja laulja, tantsija, pillimängija või muusika-teadliku
publikuna; väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.
I Eesmärgid: 1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast
rahvuskultuuri kandjana;
2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks;
3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja
muusikahariduslikku tähendust;
4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi;
5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust;
6) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda;
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II Õpitulemused: 1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus
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 (võimaluse
korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast
sõnavara.
III Õppesisu: Musitseerimine (laulmine, pillimäng, omalooming)
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse ning kriitilise mõtlemise arendamiseks, muusikaloo
illustreerimiseks ja tundeelu rikastamiseks.
Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming – kaasmängude loomine lauludele, muusikalised improvisatsioonid
Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika teke ja olemus. Muusika 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, instrumentaalmuusika, 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.
Õppekäigud muusikaga seotud paikadesse (kontserdid, muusikalavastused, kõrgkoolid,
stuudiod, muuseumid, raamatukogud jne) vähemalt kord kursuse vältel.

AINEVALDKOND: Kehaline kasvatus
Ainevaldkonna kirjeldus, läbivad teemad ja lõiming on kättesaadav: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011.
a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava” lisa 7 , veebiaadressil:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1140/1201/1002/VV2_lisa7.pdf#
Kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames õpetatakse võimlemist, kergejõustikku,
sportmänge (korv-, võrk- ja jalgpall – koolil on kohustus õpetada neist kahte), tantsulist liikumist,
orienteerumist ja talialasid (suusatamine ja uisutamine – koolil on kohustus õpetada neist ühte).
Teadmisi liikumisest/spordist ja nendega tegelemisest, sh spordiajaloost, liikumiskultuurist,
liikumisharrastuse kavandamisest, enesekontrollist jms edastatakse praktilistes tundides tegevuse
käigus ja õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates.
Kehalise kasvatuse ainekavas kohustuslikele kursustele kavandatud õpitulemused ja õppesisu on
saavutatav 70–80% ulatuses õppeks ettenähtud tundide arvuga. 20–30% ulatuses on koolil võimalus
tegeleda ainekavva mittekuuluvate spordi- ja/või liikumisalade (nt ujumine, erinevad sportmängud –
käsipall, saalihoki, pesapall, sulgpall, erinevad tantsustiilid jms) õpetamisega, ainekavva kuuluvate
põhialade oskuste kinnistamisega ja/või nende süvendatud õppega. Koolidel on võimalus vaba
ressursi arvel korraldada kehalise kasvatuse tundides läbiviidavat õpet, lähtudes õpilaste huvidest,
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kooli ja/või paikkondlikest spordi- ja liikumisharrastuse traditsioonidest ning olemasolevatest
sportimistingimustest. Tantsuline liikumine võib olla integreeritud kehalise kasvatuse tundides teiste
spordi- ja liikumisviisidega.
I kursus (35 õppetundi)
Õppesisu
Teadmised liikumisest ja spordist: Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele;
kehalise koormuse mõjust organismile; Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks vajalikud
teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja vormid.
Kergejõustik: Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine; Kiir- ja kestvusjooks.
Sportmängud: Jalgpall. Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate külgede
arendamine. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu,
mängides 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6. Positsioonidele omase tehnika täiustamine. Õpitud tehnikaelementide
kasutamine mängus. Mängu taktika. Rannajalgpalli tutvustamine. Kohtunikutegevus jalgpallis.
Jalgpall kui liikumisharrastus.
Võimlemine: Jõu-, venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele lihasrühmadele; harjutused
rööbaspuudel ja kangil.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) selgitab kehalise aktiivsuse mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud muutusi
organismis;
2) sooritab kiirjooksu stardikäsklustega; läbib järjest joostes 3000 meetrit.
3) sooritab jalgpallis kooli koostatud kontrollharjutuse põhikoolis ja gümnaasiumis õpitud
tehnika elementidest;
4) sooritab harjutuste kombinatsiooni rööbaspuudel ja NATO testi.
II kursus (35 õppetundi)
Õppesisu
Teadmised liikumisest ja spordist: Enesekontroll iseseisval treeningul; Oma treenituse hindamine;
Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel; Traumade vältimine.
Sportmängud: Korvpall - Sööt ja lõige rünnakul. Katted. Mees-mehe ja maa-ala kaitse.
Korvpallitehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Õpitud
tehnikaelementide kasutamine mängus. Ründe- ja kaitsemängu taktika. Tänavakorvpalli
tutvustamine. Kohtunikutegevus korvpallis. Korvpall kui liikumisharrastus
Suusatamine: Kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust; Suusahooldus.
Tantsuline liikumine: Eesti pärimus- ja autoritantsud, rahvatantsude liigid. Tantsupidude
traditsioon Eesti kultuuripildis ja UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste
nimekirjas. Tempode ja rütmide eristamine (polka, reinlender, labajalavalss, rahvalik valss, standardja ladinatantsud, teiste rahvaste seltskonnatantsud); mõisted, võtted ja sammud.
Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. Kehatunnetuse ja koordinatsiooni arendamine
kontakttantsu, jazz-tantsu jt nüüdisaegsete tantsutehnikate ja -stiilide kaudu.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab valida endale iseseisvaks harrastamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; kasutades
seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime tõstmiseks;
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2) kasutab õpitud tehnikaelemente mängus; kasutab ründe- ja kaitsemängu taktika; on tutvunud
tänavakorvpalliga;
3) läbib 5 km distantsi (T) või 10 km distantsi (P); kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt
maastikust; oskab hooldada oma suusavarustust;
4) hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust.
III kursus (35 õppetundi)
Õppesisu
Teadmised liikumisest ja spordist: Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine.;
Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel; Sporti ja sportimist
reglementeerivad dokumendid („Spordiseadus”, spordieetika koodeks jms)
Võimlemine: Harjutused akrobaatikas. Toenghüpe. Iluvõimlemise kombinatsioon vahendiga.
Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.
Sportmängud: Võrkpall. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt. Ülalt sööt ette ja taha.
Blokeerimine; Õpitud tehnikaelementide kasutamine mängus; Ründe- ja kaitsemängu taktika;
Rannavõrkpalli tutvustamine. Võrkpall kui liikumisharrastus.
Kergejõustik: Kaugushüpe. Kuulitõuge. Odaviske ja kettaheite tehnika tutvustamine.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid; oskab kavandada iseseisvat treeningut;
2) sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid iluvõimlemises vahendiga; julgestab ja
abistab kaasõpilasi harjutuste sooritamisel;
3) omandab võrkpalli algtehnika;
4) hindab ausa mängu põhimõtteid ja järgib neid;
5) sooritab kergejõustiku aladest koosneva kontrolltesti(d) (nt 8-võistlus).
IV kursus (35 õppetundi)
Õppesisu
Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest (nt
olümpiamängud) ja parimatest sportlastest.
Võimlemine: Riist- ja iluvõimlemise harjutuste lihtsustatud hindamine tunnis.
Ujumine: Õpitakse erinevaid ujumise stiile: vabalt e krooli, selili, rinnuli e konna ja liblik e delfiini.
Sportmängud: Saalihoki, sisejalgpall, sulgpall, pesapall. Tehnika täiustamine. Õpitud
tehnikaelementide kasutamine mängus. Sportmängud kui liikumisharrastus.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest Eestis
ning maailmas, nimetab tuntumaid sportlasi;
2) läbib jalgu põhja toetamata 4x25 m kompleksujumise;
3) kasutab erinevate sportmängude õpitud tehnikaelemente mängus.
V kursus (35 õppetundi)
Õppesisu
Teadmised liikumisest ja spordist: Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine.
Orienteerumine: Orienteerumisradade läbimine: suund-, valik-, rattaorienteerumine, orienteerumismatkamine; Orienteerumine kui liikumisharrastus.
Sportmängud: Saalihoki, sisejalgpall, sulgpall, pesapall. Tehnika täiustamine. Õpitud
tehnikaelementide kasutamine mängus. Sportmängud kui liikumisharrastus.
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Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab kavandada iseseisvat treeningut;
2) läbib õpilane kaardi ja/või kompassiga harjutus- ja/või võistlusraja;
3) oskab mängida ka teisi sportmänge.
Ainevaldkonna „Kehaline kasvatus“ valikkursused
Valikkursus „Kehalised võimed ja liikumisoskused“
Õppe-ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) mõistab kehalise vormisoleku olulisust inimese tervisele ja töövõimele ning liikumisoskuste osa
selle saavutamises;
2) täiustab oma olemasolevaid liikumisoskusi, omandab uusi teadmisi ja oskusi tervist ning
töövõimet parandava liikumise ohutuks harrastamiseks;
3) analüüsib oma kehalise võimekuse taset ja kasutab liikumist/sportimist teadlikult oma tervise
tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks;
4) arendab koostööoskusi kaaslastega.
Kursuse lühikirjeldus
Kursusel keskendub õpilane oma kehalise vormisoleku / kehalise töövõime arendamisele ja
motoorsete oskuste täiustamisele. Omandatud teadmised ja oskused toetavad õpilase tervise ja
töövõime arengut, loovad aluse elukestvale liikumisharrastusele.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) omab ülevaadet tervise aluseks olevatest kehalistest võimetest (kehalise võimekuse liikidest) ja
tunneb nende arendamise võimalusi;
2) analüüsib oma kehalise töövõime ja motoorsete oskuste taset ning kavandab treeningu nende
edendamiseks;
3) parandab kehalise kasvatuse tundides omandatud motoorseid oskusi, õpib süvendatult sooritama
ühte uut kehalist tegevust/liikumisviisi;
4) kinnistab kehalist töövõimet parandava liikumise/sportimise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud
teadmisi; teab, kuidas käituda ja abistada õnnetusjuhtumite, traumade jms puhul;
5) teeb koostööd kaaslastega; abistab, julgestab ja juhendab neid tunnis/treeningul;
6) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
7) osaleb aktiivselt tundides; leiab enda kehalise töövõime parandamiseks sobiva
liikumisviisi/spordiala ja harrastab seda ka väljaspool kehalise kasvatuse tunde.
Õppesisu
Teadmised kehalise töövõime arendamiseks ja liikumisoskuste õppimiseks. Kehalised võimed,
nende mõju tervisele; tervise aluseks olev kehaline võimekus. Kehaliste võimete arendamise ja
kehaliste harjutuste õppimise põhiprintsiibid ja meetodid, treeningu ülesehitus. Kehalise treeningu
kavandamine (treeningplaanide koostamine): eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik,
tagasiside kogumine.
Kehaliste võimete arendamine. Erinevate kehaliste võimete (aeroobne vastupidavus, lihas-jõud,
painduvus, kiirus, osavus/koordinatsioon) arendamise võimalused (jõusaalitreening, aeroobika,
streching jms) ja harjutamise metoodika.
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Motoorsete oskuste arendamine. Kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames õpitud
spordialade/liikumisviiside tehnika täiustamine; uute spordialadega tutvumine ja nende tehnika
õppimine. Kooli valikul harrastatakse vähemalt kahte erinevat spordiala.
Liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded spordialade õppimisel ning kehaliste võimete
arendamisel. Enesekontrollitestid (vastupidavuse, jõu- ja painduvuse testid) ja enesekontrollivahendite (pulsitester jm) kasutamine. Lihashooldus. Esmaabi.
Osalemine spordiüritustel
Õppetegevus
1. Organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine liigutusoskuste õppimiseks ja kehaliste võimete
arendamiseks.
2. Kontrollharjutuste ja kehaliste võimete testide sooritamine, nende tegevuste/tulemuste hindamine
ja analüüs.
3. Treeningplaanide koostamine, treeningpäeviku pidamine, tantsukavade loomine.
4. Osalemine spordiüritustel.
5. Tervise- ja sporditeemaliste materjalide lugemine ja analüüs, treenimiseks/võistlemiseks vajaliku
info kogumine.
6. Teoreetilised teadmised liikumisest/sportimisest antakse praktilise harjutamise käigus.
Valikkursus „Liikumine välistingimustes“
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) mõistab väljas liikumise tähtsust ja selle soodsat mõju tervisele;
2) omandab uusi teadmisi ja oskusi väljas liikumise ohutuks harrastamiseks;
3) rakendab väljas liikumist oma tervise tugevdamiseks ja töövõime tõstmiseks, organismi
karastamiseks;
4) kinnistab koostööoskusi kaaslastega ja arusaamu keskkonda säästvast liikumisest/ sportimisest.
Kursuse lühikirjeldus
Kursus toetab õpilast elukestvaks liikumisharrastuseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel,
tervise tugevdamisel ja organismi karastamisel. Väljas, sh looduses liikumine pakub õpilasele
võimaluse kehaliste võimete arendamiseks, rekreatsiooniks ja keskkonnateadliku käitumise
kujunemiseks.
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib väljas liikumise organismi karastavat/tervist tugevdavat, töövõimet tõstvat ja taastavat
mõju; seab eesmärgid, pakub vahendeid ja võimalusi väljas liikumise rakendamiseks enda tervise
kindlustamiseks ja kehalise aktiivsuse tõstmiseks;
2) parandab kehalise kasvatuse kohustuslike kursuste raames omandatud (väljas liikumiseks
kasutatavaid) motoorseid oskusi, õpib sooritama ühte uut väljas liikumise viisi;
3) kinnistab väljas liikumise ohutus- ja hügieeninõuetega seotud teadmisi; teab, kuidas käituda väljas
esineda võivate õnnetusjuhtumite (traumad, külmumine jms) puhul;
4) spordialade õppimisel / kehalise treeningu ajal teeb koostööd kaaslastega, selle käigus abistab,
julgestab ja juhendab neid;
5) osaleb aktiivselt tundides; leiab endale sobiva väljas liikumise viisi ja harrastab seda ka väljaspool
kehalise kasvatuse tunde;
6) väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana;
7) hindab keskkonda, suhtub sellesse säästvalt; tunneb looduses liikumist reguleerivaid seadusi.
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Teadmised väljas liikumise harrastamiseks. Väljas liikumise mõju organismile; soovitused
liikumisviisi valikuks (sh varustuse valik) ja harrastamiseks. Keskkonda säästev liikumine: looduses
liikumist reglementeerivad õigusaktid. Isikliku tervistava liikumisharrastuse kavandamine lihtsamate treeningplaanide koostamine (eesmärkide seadmine, vahendite ja meetodite valik,
tagasiside planeerimine).
Väljas liikumiseks kasutatavad liikumisviisid/spordialad, nende tehnika ja harjutamise
metoodika. Kooli valikul harrastatakse vähemalt kahte erinevat ala: liikumisviisid - kõnd, kepikõnd,
jooks; orienteerumine (sh suusa- ja rattaorienteerumine); rulluisutamine; suusatamine; uisutamine;
treening terviserajal; mõni uus liikumisviis jms.
Väljas liikumine ja tervis. Ohutus- ja hügieeninõuded. Enesekontrollitestid (UKK 2 km käimise
test, Cooperi test, kasutades erinevaid liikumisviise jms); enesekontrollivahendite (sammuloendur,
pulsitester jms) kasutamine. Esmaabi.
Osalemine spordiüritustel
Õppetegevus
1. Organiseeritud ja iseseisev praktiline harjutamine.
2. Kontrollharjutuste ja kehaliste võimete testide sooritamine, nende tegevuste/tulemuste hindamine
ja analüüs.
3. Treeningplaanide koostamine, treeningpäeviku pidamine.
4. Osalemine spordiüritustel.
5. Tervise- ja sporditeemaliste materjalide lugemine ja analüüs, treenimiseks/võistlemiseks vajaliku
info kogumine.
6. Teoreetilised teadmised liikumisest/sportimisest antakse praktilise harjutamise käigus.
Valikõppeaine „Majandus- ja ettevõtlusõpe"
I kursus
10.klass
Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Majanduse olemus

Majanduse olemus. Nappus
ja kompromiss,
alternatiivkulu. Majanduse 
põhivalikud: Mida?
Kuidas? Kellele?
Tootmistegurid:
loodusressursid,
inimressursid ja kapital.
Mikro- ja
makroökonoomika.
Turumajanduse alused:
eraomand, hinnasüsteem,
turukonkurents,
ettevõtlikkus. Motiiv.
Kasum.
Majandussüsteemid: käsu, tava-, turu- ja

Lõiming teiste
ainetega
mõistab, kuidas nappus sunnib geograafia:
inimesi valima ressursside vahel ja tootmistegurid,
ühiskonnavormid;
kaaluma alternatiivkulusid;
ajalugu:
analüüsib, kuidas erinevad
naturaalmajandust,
majandussüsteemid lahendavad
plaanimajandust,
põhilisi majandusprobleeme;
turumajandust,
merkantilismi,
füsiokraadid.
Isikutest on märgitud
D.Ricardo, A.Smith,
Quesnau,
ühiskonnaõpetus –
A.Smith,
majandussüsteemid,
tootmistegurid;
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Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega

Nõudmine, pakkumine,
hind.
Nõudlus, pakkumine,
tasakaaluhind,
nõudluselastsus,
hinnamõju. Pakkumise ja
nõudluse tabelid ja
graafikud. Nõudlust ja
pakkumist mõjutavad
tegurid. Defitsiit ja
ülepakkumine.



iseloomustab
nõudmise
ja
pakkumise
koosmõju
tasakaaluhinna kujundamisel; saab
aru pakkumise ja nõudluse
joonistest; hindab nõudluselastsuse
mõju nõutavale kogusele;
selgitab defitsiidi ja ülepakkumise
majanduslikke ja sotsiaalseid
tagajärgi.

matemaatika: tabeli,
diagrammi lugemine
ja koostamine,
koordinaatteljestik,
funktsiooni graafiku
joonestamine,
võrrandisüsteemi
lahendamine; tulu ja
kulu arvutamine;
eesti keel: ajalehe
info analüüs;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel.
ühiskonnaõpetus –
inflatsioon;

Inimene kui omanik,
tootja, töötaja ja tarbija
Kodumajapidamised.
Isiklik ja pere eelarve,
eelarve piirangud. Oskused
ja võimed. Tarbija, säästlik
tarbimine, tarbijakaitse.
Tööjõud ja tööhõive.
Tööturg. Palgad. Maksud
ja maksed. Töötaja, juhi ja
alluva rollid. Töölevõtu
vestlus, CV koostamine.
Tööseadusandlus.
Ettevõtlus. Ettevõtte
organisatsioonilised
vormid Eestis.



tunneb
kodumajapidamiste
ressursside ja isiklike oskuste
tähtsust toimetuleku eeldusena;
analüüsib
tööjõu
iseärasusi
sõltuvalt
tegevusalast
ja
ametikohast;
oskab vormistada nõuetekohaselt
elulookirjeldust ja töökohataotlust

inimeseõpetus: enda
ja kui ettevõtja
isikuomaduste
analüüs; eesti keel:
ajalehe info analüüs
CV koostamine,
motivatsioonikiri;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel, ajalugu:
palgatöötajad,
ühiskonnaõpetus –
tööturg,
tööhõivepoliitika,
tarbija, töötasu ja
sellega seotud
maksud ja maksed;
geograafia –
ettevõtted, tööealine
rahvastik.
Matemaatika:
protsentarvutused

Raha ja finantsmajandus
Raha funktsioonid.
Finantsvahendus.
Pangandussüsteem,



segamajandus.






tunneb
Eesti
rahasüsteemi matemaatika: tabeli,
iseärasusi
ja
arutleb
Eesti diagrammi lugemine
ja koostamine,
rahanduspoliitika üle;
intresside,
175

Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

keskpank ja
kommertspangad, nende
ülesanded ja roll
raharingluses, pakutavad
teenused. Hoiustamine ja
laenamine, riskid. Eesti
rahasüsteem,
valuutakomitee ja
rahanduspoliitika. Euro ja
selle kasutamine Euroopas.
Kindlustus ja kindlustuse
pakutavad teenused.
Väärtpaberid: võlakirjade
ja aktsiate olemus ning
erinevus. Väärtpaberiturg
ja selle mõju majandusele.
Inflatsioon, deflatsioon.
Tarbijahinnaindeks..



Valitsuse osa majanduses
Valitsuse roll majanduses.
Majandusringlus.
Riigieelarve
moodustamine, tulud ja
kulud. Eesti riigi eelarve.
Erinevad maksusüsteemid,
nende eelised ja puudused.
Otsesed ja kaudsed maksud
Eestis. Fiskaal- ja
monetaarpoliitika. Eesti
maksupoliitika. Majanduse
tsüklilisus















analüüsib kommertspankade rolli
maksete teostajana ja vahendajana
raharingluses, hoiuste ja laenude
tähtsust pankade bilansis;
teab
keskpanga
ülesandeid
raharingluse
korraldajana,
valuutareservi
hoidjana,
järelevalve
teostajana
kommertspankade üle;
tunneb kindlustuse olemust ja
kindlustuse pakutavaid teenuseid;
teab inflatsiooni ja deflatsiooni
põhjusi ning arutleb nende
tagajärgede üle;
analüüsib
tarbijahinnaindeksi
kujunemist ja selle muutusi seoses
hindade ja palkade muutumisega;
tunneb tähtsamate väärtpaberite –
võlakirjade ja aktsiate olemust
ning erinevust, selgitab
väärtpaberituru tegevust ja tähtsust
riigi majanduses.

toob näiteid valitsuse poolt
pakutavate hüvede kohta;
tunneb valitsuse reguleerivat ja
suunavat rolli majandusringluses
ja hüvede ümberjagamisel;
analüüsib
valitsuse
majanduspoliitikat majandusliku
stabiilsuse, riigikaitse, sotsiaalse
turvalisuse tagamisel;
arutleb
riigi
eelarve
moodustamise, maksupoliitika ja
tulude ümberjaotamise üle;

Lõiming teiste
ainetega
dividendide ja
tarbijaindeksi
arvutamine; liht- ja
liitprotsendiline
muutumine; eesti
keel: ajalehe info
analüüs; võõrkeel:
sõnavara täienemine
erinevate
infoallikatega
töötamisel.;
ühiskonnaõpetus –
inflatsioon,
deflatsioon,
valuutakomitee
reeglid keskpangale,
fiskaalpoliitika.;
geograafia –
finantsvahendust
pakkuvad ettevõtted,
nende paiknemine;
ajalugu - Eesti
marga kasutuselevõtt
ja selle tagamine;
krooni
kasutuselevõtt; 1933.
aastal Eesti krooni
devalveerimise lugu.
Vene rubla tulek ja
vahetuskurss 1940.a.,
1992 rahareform.
matemaatika: tabeli,
diagrammi lugemine
ja koostamine, tulu ja
kulu arvutamine
eelarve koostamisel;
eesti keel: ajalehe
info analüüs;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel;
ühiskonnaõpetus –
subsiidium,
regionaalpoliitika,
otsesed ja kaudsed
maksud, fiskaal- ja
monetaarpoliitika;
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Taotletavad õppetulemused

Rahvusvaheline
majandus
Riikide võrdlemine ja
rühmitamine erinevate
majandusnäitajate alusel:
SKT, IAI, THI jne.
Rahvusvaheline majandus.
Suhteline ja absoluutne
eelis, spetsialiseerumine.
Eksport, import.
Globaliseerumine. Õiglane
kaubandus. Valuuta,
valuutaturg, valuutakurss,
ostujõu pariteet.
Rahvusvahelised
majandusorganisatsioonid.
EL ja vabakaubandus.
Kaubanduspiiranguid:
tollimaks, kvoodid,
tollivälised
kaubandustõkked,
dumping. Eesti sise- ja
välismajandus,
arengusuunad. Kaasaegsed
suunad maailma
majanduses. Regioonide
majandusliku arengu
iseärasused ja erinevused.
Tööpuuduse kasv, tulude
ebavõrdne jaotus ja
elanikkonna kihistumine,
ressursside ammendumine.











analüüsib kaubanduse rolli nii
riigi kui ka rahvusvahelises
majanduses;
selgitab suhtelist ja absoluutset
eelist;
tunneb raha vahetusväärtuse
mõju
riigi
ekspordile
ja
impordile;
tunneb
maailma
regioonide
majandusliku arengu iseärasusi ja
erinevusi;
mõistab tehnoloogilise arengu abil
saavutatud majanduskasvu ja
elatustaseme tõusuga kaasnevaid
võimalikke negatiivseid muutusi
ühiskonnas – linna ja maa
vastandumist, tööpuuduse kasvu,
tulude ebavõrdset jaotust ja
elanikkonna
kihistumist,
ressursside ammendumist.
teab
spetsialiseerumise
ja
globaliseerumise mõisteid, toob
nende
kohta
näiteid
maailmamajandusest;
teab
mitmesuguseid
kaubanduspiiranguid: tollimaks,
kvoodid,
tollivälised
kaubandustõkked, dumping ja
analüüsib
kaubanduspiirangute
mõju üksitarbijale, ettevõtetele nii
koduriigis kui ka teistes riikides;

Lõiming teiste
ainetega
matemaatika: tabeli,
diagrammi lugemine
ja koostamine,
valuutakursside
arvutamine; eesti
keel: ajalehe info
analüüs; võõrkeel:
sõnavara täienemine
erinevate
infoallikatega
töötamisel;
ühiskonnaõpetus –
välismajanduspoliitik
a, import, eksport,
tollimaksud, kvoodid,
WTO, IMF;
geograafia –
suhteline- ja
absoluutne eelis,
riikide
spetsialiseerumine,
rahvusvahelised
ettevõtted,
globaliseerumine,
ajalugu - Eesti
väliskaubandus

II kursus Majandusmängud
10.klass
Õppesisu
Simulatsioonimängud:
Simulaator7 ja Titan

Taotletavad õppetulemused





saab elulise kogemuse
ettevõtlusest, firma juhtimisest
ja majandamisest
saab ülevaate turunduse, hinna
kujunemise, nõudluse ja
pakkumise olulisematest
põhimõtetest ning ettevõtja
ees seisvatest peamistest
otsustest.
oskab lugeda

Lõiming teiste
ainetega
matemaatika:
arvutused, intress tulud
ja kulud, bilanss;
võõrkeel:
ingliskeelsete
aruandelehtede
kasutamine;
geograafia: ettevõtted,
tööjõud; arvutiõpetus:
veebikeskkonna

177

Õppesisu

Taotletavad õppetulemused
majandusaruandeid ja nende
põhjal vastu võtta otsuseid

Majandusmängud:
Turumäng, Vidinad ja
jubinad






Rühmatööd (tarbija
õigused)






Majandusteemalised
artiklid




saab aru, kuidas kujunevad
hinnad nõudmise ja pakkumise
koosmõjul
mõistab, kuidas ressursside
nappus mõjutab hinda
oskab analüüsida nõudmise ja
pakkumise graafikuid
võtab vastu otsuseid
konkreetses turusituatsioonis
teab oma õigusi ja kohustusi
tarbijana
oskab kasutada info saamiseks
erinevaid andmebaase
oskab töötada rühmas ja oma
tööd ette kanda
oskab oma töö
näitlikustamiseks koostada ppt
vms
hoiab end kursis
majandusteemalise
ajakirjandusega
oskab teistele esitleda
majandusteemalist
informatsiooni

Lõiming teiste
ainetega
kasutamine
matemaatika:
arvutused, graafikud;
eesti keel: teiste
osalistega suhtlemine,
majandusterminite
kasutamine

eesti keel:
väljendusoskus,
ettekande
vormistamine;
ühiskonnaõpetus:
tarbimine; võõrkeel:
võõrkeelse info
kasutamine;
arvutiõpetus: ppt, info
otsimine
eesti keel:
väljendusoskus,
keelekasutus;
arvutiõpetus:
andmeportaalid

III kursus. Ettevõtlusõpetus.
11. klass
Õppesisu
Turumajandus

Ressursside
nappus,
majanduslik
käitumine,
alternatiivkulu,

kompromissid.
Majanduse
kolm
põhiküsimust. Ettevõtluse
tugisambad. Hinnasüsteem,
eraomand,
konkurents,
ettevõtlikkus,
kasum.
Nõudlus.
Pakkumine.
Hinnamõju. Nõudluse ja
pakkumise muutused.

Taotletavad õppetulemused

Lõiming teiste
ainetega
teab, et turumajanduses määrab matemaatika: tabeli,
turg toodetava toodangu ja kasum diagrammi lugemine ja
koostamine, tulu ja
motiveerib ettevõtlust;
kulu arvutamine,
tunneb erinevate ressursside
rahandusülesanded;
kasutamise vajalikkust ettevõtte
eesti keel:
tegutsemisel, kapitali ja
funktsionaalne
investeerimise tähtsust.
lugemine; ajalehe info
analüüs, arutlusoskuse
kujundamine;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
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Taotletavad õppetulemused

Tasakaaluhind. Tootmise
muutuste mõju hindadele.

Lõiming teiste
ainetega
töötamisel.

Ettevõtlus
Ettevõtlus. Ettevõtlikkus,
ettevõtjate roll majanduses.
Ettevõtja, ettevõte.
Ettevõtja kohustused,
riskid, kasum. Ettevõtjate
strateegiad. Ettevõtte
organisatsioonilised
vormid. FIE, osaühing,
aktsiaselts. Ettevõtja
karjäär. Äriseadustik.



Ettevõtte alustamine
Oma ettevõttega
alustamine. Äriidee,
äriplaan. Toode ja teenus.
Algkapital, investeerimine.
Väärtpaberid. Tootlikkus,
kvaliteet. Püsi- ja
muutuvkulud. Kaasaegse
tehnoloogia, ressursside
efektiivse ning
keskkonnasäästliku
kasutamise mõju
tootlikkusele.
Ettevõtte
raamatupidamine
Ettevõtte raamatupidamine.
Bilanss. Kasumiaruanne.
Aktiva, passiva, kasum,
kahjum, kulum. Põhivara,
käibevara, kohustused.
Üksikisiku ja ettevõtte
tulumaks, sotsiaalmaks,
käibemaks,
töötuskindlustusmakse.
Dividendide maksustamine
ja reinvesteerimine
Juhtimine
Juhtimine. Eesmärkide
püstitamine, planeerimine.
Meeskonnatöö, tööjaotus,
motiveerimine,
kontrollimine, koolitamine.



oskab koostada lihtsamat äriplaani
oma äriidee teostamiseks



tunneb raamatupidamise aluseid ja
oskab
pidada
lihtsat
majandusarvestust, teeb vahet
püsi- ja muutuvkulude vahel.
oskab lugeda bilanssi ja
kasumiaruannet

matemaatika:
ettevõtte
raamatupidamise
arvestus, eelarve ja
bilansi koostamine;
eesti keel:
raamatupidamisterminit
e õigekiri; võõrkeel:
sõnavara täienemine
erinevate infoallikatega
töötamisel

teab juhi peamisi ülesandeid
meeskonna liidrina;
oskab kasutada erinevaid tehnikaid
juhtimisprobleemidele lahenduste
pakkumisel

psühholoogia: isiksuse
omadused, võimed;
eesti keel: avalik
esinemine ja sõnavara
kasutus;
võõrkeel: sõnavara










teab ettevõtja kohustusi, riske ja
tasusid;
analüüsib
ettevõtte
põhilisi
kohustusi oma töötajate, klientide,
aktsionäride ja kohaliku ühiskonna
ees;
mõistab ettevõtlust kui elatise
teenimise võimalust.

psühholoogia: enda
kui ettevõtja
isikuomaduste analüüs;
eesti keel: ajalehe info
analüüs CV
koostamine,
motivatsioonikiri;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel.
ühiskonnaõpetus:
ettevõtlusvormid
matemaatika:
algkapitali ja toote
hinna määramine; eesti
keel: ajalehe info
analüüs, ÕF põhikirja
koostamine võõrkeel:
sõnavara täienemine
erinevate infoallikatega
töötamisel
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Taotletavad õppetulemused

Ajakasutus.

Tööjõud
tööandja, töövõtja,
tööleping, töövõtuleping,
tööhõive, brutopalk,
netopalk, töötu,
koondamine, vallandamine







Konkurents ettevõtluses
Konkurents ettevõtluses.
Konkurentsi vormid.
Konkurentsi positiivne ja
negatiivne mõju tootmisele
ja tarbijale. Konkurents ja
keskkond. Litsents, patent,
kasulik mudel,
tööstusdisaini lahend ja
autoriõigus



Turundus
Turundus. Põhiülesanded.
Toode, hind.
Hinnakujundus.
Müügistrateegiad.
Turundussuhtlus ja
müügikoht. Reklaam,
reklaami koostamine. Ostja
ja müüja rollid.












Ärieetika

Ärieetika. Vastutus, tarbija
ja ühiskonna ees, ettevõtte 
omanike ning töötajate ees.

tunneb tööseadusandlust ja oskab
valida või leida tööd;
oskab arvutada bruto- ja netopalka
ning tööandja kulusid tööjõule
oskab hinnata enda võimeid ja
vastutust töötades ühel ametikohal
õpilasfirmas;
oskab vormistada elulookirjeldust
ja töökohataotlust.
orienteerub tööseadusandluses
tunneb
konkurentsiliike,
konkurentsi
positiivseid
ja
negatiivseid mõjusid.
oskab
hinnata
konkurentsi
positiivseid
ja
negatiivseid
mõjusid, seostada reaalse eluga;
väärtustab
kvalifitseeritud
tööoskusi ja haridust;
käitub keskkonnateadlikult

oskab püstitada tootmise ja müügi
eesmärke;
tunneb turunduse mõistet, rolli
ettevõtte tegevuses;
oskab
hinnata
ja
võrrelda
turustruktuure ja strateegiaid, teha
reklaami ja müüa tooteid.
oskab analüüsida reklaame
oskab
koostada
erinevale
sihtrühmale turundusplaane

oskab tuua eetiliste äriotsuste
näiteid, mis mõjutavad ühiskonda;
hindab seoseid väärtuste ja

Lõiming teiste
ainetega
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel
matemaatika: brutoja netopalga ning
tööandja tööjõukulude
arvutamine
eesti keel:
elulookirjelduse ja
töökohataotluse
kirjutamine;
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel.
matemaatika:
tootlikkuse,
mastaabisäästu
arvutamine ja
graafikute koostamine;
eesti keel:
meediareklaamide ja
artiklite analüüs;
geograafia: keskkonna
säästmine,
ühiskonnaõpetus:
konkurents
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel.
matemaatika:
eesti keel:; geograafiamaailma brändid;
kunstiõpetus- reklaami
koostamine,
kujundamine;
informaatikareklaami kujundamine
arvutigraafika abil
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel
matemaatika:
eesti keel:; filosoofiaeetika;
perekonnaõpetus-;
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Õppesisu

Taotletavad õppetulemused

Sotsiaalne
ettevõtlus.
Eetika olemus ja moraal.

Töösuhted ja töövaidlus
Kutse-eetika ja ametialane
käitumine. Illegaalne äri

(korruptsioon,
inimkaubandus, kõlvatu
konkurents jne.)


käitumiste vahel.
analüüsida kriitiliselt ja
argumenteeritult väärtusi ja
kõlbelisi norme
omama ettekujutlust
väärtushoiakute ja kõlbeliste
tõekspidamiste üle. Oskama
faktiliselt põhjendada oma
seisukohti
ette nägema, võimaluse korral
vältima ja lahendama väärtuste ja
kõlbeliste
normidega
seotud
konfliktsituatsioone;

Lõiming teiste
ainetega
ühiskonnaõpetus moraal, eetika,
korruptsioon; ajalugu
– varimajandus
võõrkeel: sõnavara
täienemine erinevate
infoallikatega
töötamisel,.

Valikõppeaine „Uurimistöö alused“
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikõppeainega „Uurimistöö alused“ taotletakse, et õpilane:
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande
elluviimise eest;
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid;
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist;
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist;
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot;
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest; 7)
vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd;
8) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi.
Valikõppeaine kirjeldus
Valikõppeaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest,
struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest.
Valikõppeaine koosneb auditoorsetest loengutest ja/või e-õppevormidest, mille jooksul käsitletakse
eespool nimetatud teemasid. Lisaks kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab
koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö, sh uurimistöö annotatsiooni
emakeeles ja A-võõrkeeles, ning retsensiooni kaasõpilase uurimistöö kohta. Uurimistöö on eelkõige
protsess ja töömeetod, mille käigus analüüsitakse uuritavat probleemi süstematiseeritud ja
asjakohaselt struktureeritud viisil. Tööd koostades tuleb järgida teaduslikkust tagavaid nõudeid.
Seega peab uurimistöö teema olema aktuaalne ja töö sisu üheselt arusaadav. Järgida tuleb
selektiivsuse, süsteemsuse, täpsuse ja objektiivsuse põhimõtteid. Autor peab kriitiliselt käsitlema nii
enda kui ka olemasolevaid seisukohti ning kõik esitatud väited peavad olema argumenteeritud ja
toetuma faktidele.
Teaduslikkuse järgimine eeldab kolme sisuliselt eristuva osa olemasolu töös:
1) ülevaade sellest, mida teised on teinud;
2) ülevaade oma uurimuse tulemustest ja kasutatud meetoditest;
3) enda tulemuste võrdlus teiste omadega ning järeldused. Uurimistöö on uurimisprotsessi
konkreetne tulemus ehk kirjalik aruanne, mis kajastab õpilase oskust iseseisvalt mõelda ja sisaldab
õpilase oma seisukohti.
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Valikõppeaine kursus lõpeb uurimistöö tulemuste avaliku esitamise ehk kaitsmisega, mille käigus
antakse järgmine ülevaade:
1) teema valiku põhjendus;
2) uurimusküsimus / uurimistöö hüpotees ja eesmärk;
3) meetodi(te) ja ülesehituse tutvustus, vajaduse korral põhjendamine;
4) lühike sisuülevaade;
5) töö kokkuvõte: milleni jõuti, kas eesmärk sai täidetud.
Valikõppeaine on tihedalt lõimitud emakeele, A-võõrkeele, infotehnoloogia ja uurimistöö teemaga
otseselt seotud ainekursustega.
Kursuse käigus koostatud uurimistöö võib olla gümnaasiumi koolieksami praktilise töö või ainealase
uurimuse aluseks.
Valikõppeaine „Uurimistöö alused“ eeldus on õppeasutusesisene uurimistööde juhend, kus on
fikseeritud uurimistöö struktuuri, viitamise ja vormistamise nõuded ning esile toodud juhendaja ja
retsensendi roll ning hindamise põhimõtted. Valikõppeaine kursuse väljund on uurimistöö esitamine
erinevatele konkurssidele, sh õpilaste teadustööde riiklikule konkursile (SA Archimedes),
keskkonnauurimuste konkursile (Haridus- ja Teadusministeerium, GLOBE programm Eestis) ning
õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusele „Minu Eesti“ (Eesti Ajalooõpetajate Selts).
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine
Valikõppeaine kursuse maht on 35 tundi. Kooli määrata on kursuse „Uurimistöö alused“
auditoorsete tundide arv ja/või veebipõhises õpikeskkonnas antava iseseisva töö maht teoreetiliste
algteadmiste omandamiseks. Kursuse läbiviimise eelduseks on uurimistööde juhendi koostamine
õpilastele. Juhendis antakse ülevaade uurimistöö olemusest ja struktuurist, fikseeritakse uurimistöö
vormistamise, viitamise ja hindamise täpsed nõuded ning juhendaja ja retsensendi roll.
Valikõppeainet õpetades korraldatakse gümnaasiumis õppeasutusesisese juhendi põhjal järgmisi
õppetegevusi:
1) auditoorsed loengud ja/või iseseisev töö veebipõhises õpikeskkonnas (VIKO, IVA, Moodle,
Blackboard vm) teoreetiliste algteadmiste omandamiseks;
2) individuaalne juhendamine;
3) uurimistöö teema valik ja piiritlemine;
4) uurimistöö eesmärgi ja hüpoteesi (võimaluse korral), uurimisküsimuse sõnastamine,
uurimisülesannete ja probleemi püstitamine ning meetodite valik;
5) uurimistöö tähtajalise tegevuskava koostamine;
6) iseseisev töö erinevate materjalide ja allikatega, sh elektrooniline teabeotsing ning tutvumine
erialase kirjandusega;
7) infoallikate kriitiline analüüs;
8) andmekogumis-, andmetöötlus- ja analüüsimeetodite rakendamine;
9) tabelite, skeemide ja jooniste koostamine ning analüüs;
10) uurimistöö vormistamine arvutil juhendi järgi;
11) retsensiooni ja annotatsiooni (emakeeles ja A-võõrkeeles) koostamine;
12) ettevalmistus uurimistöö avalikuks tutvustamiseks ning kaitsmiseks;
13) avalik esinemine.
Füüsiline õpikeskkond
Soovitatavalt toimuvad kursuse auditoorsed tunnid ning avalik esinemine ehk kaitsmine
klassiruumis, kus on internetiühendusega arvuti ja projektor. Veebipõhise e-õppe korraldamine
eeldab juurdepääsu vastavale õpikeskkonnale. Õpilane võib kasutada eksperimendi või katsete
korraldamiseks koolis olevaid spetsiaalseid vahendeid, järgides nii ohutusnõudeid kui ka eetilisi
norme. Kool ei ole kohustatud tagama õpilasele eksperimentide ja katsete sooritamiseks vajalikke
vahendeid.
Hindamise alused
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Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise
põhimõtted fikseeritakse uurimistöö juhendis.
Hinnatakse järgimisi valdkondi:
1) sisu, sh uurimistöö vastavust teemale, seatud eesmärkide saavutamist, meetodite valikut ja
rakendatust;
2) vormi, sh referatiivse ja uurimusliku osa tasakaalu, töö liigendatust, vormistamisnõuete täitmist,
tööd allikatega ning keelelist korrektsust ja eneseväljendusoskust;
3) protsessi, sh planeerimist, tähtaegadest kinnipidamist ja kontakti juhendajaga;
4) avalikku esinemist ehk kaitsmist.
Kursuse kava
Kursuse õpitulemused ja õppesisu
Õpitulemused
Kursuse lõpul õpilane:
1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt;
2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga;
3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda
kriitiliselt;
4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, eksperiment,
küsitlus, kogemuste üldistamine jt);
5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt);
6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees,
üldistamine jt);
7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi;
8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult;
9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.
Õppesisu
Uurimistöö olemus. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. Uurimistöö eesmärgid ja tunnused.
Mõistete defineerimine. Uurimistöös kasutatavad meetodid. Meetodite liigid ja valik.
Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, uurijate
varasemad materjalid, muud dokumendikogud). Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment,
mõõtmine, intervjuu, ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). Andmetöötlusmeetodid
(keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne). Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs,
süntees, üldistamine). Uurimistöö etapid. Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine. Töö
allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise vältimine). Töö esialgse kava
koostamine. Hüpoteesi, uurimisküsimuse formuleerimine. Materjali (faktide) kogumine ja analüüs.
Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine. Uurimistöö kirjalik vormistamine.
Uurimistöö struktuur. Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. Põhiosa (peatükid ja alapeatükid).
Kokkuvõte. Kasutatud materjalid. Lisad. Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles).
Tabelid ja joonised. Kasutamisala.
Vormistamisnõuded. Stiil ja keel. Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. Terviklikkus ja
sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja numbrite
kasutamine tekstis. Õigekeel.
Viitamine ja vormistamine. Tsitaat ja refereering. Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine.
Allikaloend (artikkel, raamat, õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma
isikuandmeteta jne).
Kaitsmine. Kaitsmise sisu ja ülesehitus. Avalik esinemine.
Valikõppeaine „Arvutiõpetuse baaskursus”
Arvutiõpetuse ainekava 10 kl.
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Õpitulemused ja õppesisu
Õpitulemused
Õpilane:
1) leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral algatab ise uue
virtuaalse kogukonna;
2) kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub
keskkonnaga, valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale;
3) vajadusel reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades;
4) koostab koostöös kaasõpilastega hüpertekstidokumente;
5) loob uut veebisisu ja taaskasutab enda või teiste loodud veebisisu (tekstid, pildid, audio,
andmed), lähtudes intellektuaalomandi kaitse headest tavadest ja autori seatud litsentsi
tingimustest;
6) kasutab ratsionaalselt valitud märksõnu ning ühisjärjehoidjaid omaloodud või internetist leitud
sisu märgendades;
7) kasutab kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning noorte e-teenuseid;
8) võrdleb erinevaid etteantud veebipõhiseid teabeallikaid sobivuse, objektiivsuse/kallutatuse ja
ajakohasuse aspektist;
9) rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
10) kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik
võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), ei kasuta teiste inimeste identiteeti.
Õppesisu
Infoühiskonna tehnoloogiad
Internet suhtlus- ja töökeskkonnana. Infootsingu erinevad võtted ja vahendid.
Veebikeskkondadesse kasutajaks registreerumine, kasutajaprofiili loomine. Oma virtuaalse
identiteedi kaitsmine. Turvalise ja eetilise interneti-käitumise alused. Kooli infosüsteemide
kasutamise reeglid.
Eesti e-riik ja e-teenused. Isikutunnistuse kasutamine autentimisel ja digiallkirjastamisel.
Omavalitsuse veebilehelt e-teenuste leidmine ning kasutamine. Kodanikuportaali eesti.ee
kasutamine.
Sisu tootmine ja taaskasutus, litsentsid. Esitluste, fotode, videote, audiomaterjali ja andmefailide
säilitamine, märgendamine ning jagamine veebikeskkonna vahendusel. Fotode, videote ja esitluste
laadimine pilve.
Osalus virtuaalses praktikakogukonnas. Digitaalsete dokumentide versioonihaldus, koostöö ühe
dokumendi koostamisel.
Arendusprojekti lõpuleviimine. Projekti nähtavuse saavutamine veebivahenditega. Esitluse ja
projektiaruande koostamine. Rühma enesehinnang.
Valikõppeaine „Riigikaitse”
Riigikaitse õppe- ja kasvatuseesmärgid
Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta
ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest;
2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik;
3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega;
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4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle
eriorganisatsioonides;
5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset reguleerivaid
õigusakte;
6) teab kodanikukaitse põhimõtteid;
7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu;
8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda
ja tegutseda;
10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda
säästvalt.
Õppeaine kirjeldus
Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma
riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe
kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises
tegevuses. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele,
kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Õppes käsitletakse
teatud teemasid süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida õppijate ülekoormatust.
Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (35 tundi)
moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (35 tundi) on praktiline väljaõpe (võimaluse korral
väljaõppekeskuses või välilaagris). Praktiliste harjutuste, sh välilaagri korraldamise eeldus on
teoreetilise kursuse vastava osa läbimine. Kool korraldab riigikaitseõpetuse oma võimaluste järgi kas
teoreetilise ja praktilise osa lõimitult või eraldi kursustena. Teoreetiline ja praktiline õpe on
ainekavas õppeteemade all lõimitult. Riigikaitseõpetuse teoreetiline kursus algab ülevaatega Eesti
sõjaajaloost, sõdade tekkeloost, põhjustest ja tagajärgedest. Omandatakse ülevaade tänapäeva
ohtudest, kriisidest ja relvakonfliktidest ning rahvusvahelisest õigusest, sh sõjaõigusest.
Teoreetilise kursusega omandatakse esmased teadmised Eesti riigikaitsest, riigikaitse juhtimisest
ning eesmärkidest, kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitusest, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning
kaitseväeteenistusest. Käsitletakse rivikorra kujunemist ja kasutamist, erinevat tüüpi relvastuse
arengut, tähendust ajaloos ja vajalikkust tänapäeval ning tutvutakse erinevate relvatüüpidega.
Käsitletakse kodanikukaitse temaatikat ja esmaabi osutamist ning õpitakse looduses ilma
abivahenditeta toime tulema. Õpitakse topograafiat, sh maastikul orienteerumist kaardi ja
kompassiga, kaitseväe tegevuse mõju keskkonnale ning selle leevendamise võimalusi. Praktiline
kursus keskendub üksikisiku oskuste harjutamisele erinevates olukordades.
Relvaõppes käsitletakse esmalt ohutustehnikat ja laskmist mõjutavaid tegureid, järgnevad
lasketehnika ja laskeasendite harjutamine. Relvaõpe lõpeb laskmisharjutustega.
Riviõppes harjutatakse seisanguid, pöördeid, erinevaid liikumisviise, sh maastikul, ning erinevaid
rännakuviise.
Topograafia praktiliste harjutustega õpitakse kasutama topograafilist kaarti, mõõtkava ja leppemärke
ning asimuudi määramist kompassiga. Eraldi harjutatakse orienteerumist kompassi ja kaardiga ning
muude positsioneerimissüsteemidega. Praktiline esmaabi hõlmab tegevuste järjekorra õppimist
õnnetuspaigal ning elupäästvat ja jätkuvat esmaabi.
Olenevalt kooli võimalustest on soovitatav korraldada kursustel osalejatele praktiline õpe ühe- või
kaheetapilise välilaagrina. Esimesel juhul on tegemist ühe 3–4päevase laagriga õppeaasta lõpus ning
teisel juhul kahe 1,5–2päevase laagriga talvel ja kevadel. Välilaagreid korraldades kaasatakse
võimaluse korral kohaliku Kaitseliidu maleva ja/või kaitseväe väeosi ning koondatakse mitme kooli
riigikaitsekursuste praktilise osa välilaagrid.
Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse välilaagriga taotletakse, et õpilased omandavad praktilise kogemuse
riigikaitse kursusel läbitud teoreetilistest teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel. Harjutamise kaudu
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omandatakse ettekujutus üksikvõitleja oskustest, mis võimaldab tegutseda kriisiolukordades.
Tugevneb õpilaste enesekindlus riigikaitseülesandeid täites. Laagris jaotatakse õpilased jagude
kaupa rühmadesse ning määratakse jaoülemad. Võimaluse korral kasutatakse varem väljastatud
vormiriietust. Soovitatav on korraldada kahepäevane laager reedel ja laupäeval.
Lõimingu võimalusi teiste õppeainetega
Riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine, millel on tihedaid kokkupuutepunkte mitme
õppeainega:
1) ajalugu – sõjaajalugu, kriiside ja konfliktide tekkepõhjused ning tagajärjed, rahvusvahelised
kriisid ja konfliktid, NATO ja ÜRO;
2) bioloogia – inimese anatoomia, füsioloogia, massihävitusrelvad, kodanikukaitse, keskkonnakaitse;
3) eesti keel – terminoloogia, töö õigustekstidega, suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
4) füüsika – ballistika, massihävitusrelvad, kodanikukaitse;
5) geograafia – kaardiõpetus;
6) keemia – massihävitusrelvad, kodanikukaitse, ohutusnõuded;
7) kehaline kasvatus – üldfüüsiline tegevus ja vastupidavus;
8) matemaatika – mõõtkava arvutamine, kraadide arvutamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT) vahendite kasutamine;
9) võõrkeeled – terminoloogia;
10) ühiskonnaõpetus – kodanikukasvatus, riigikaitse korraldus, kaitseväe ja Kaitseliidu struktuur,
NATO ja ÜRO, rahvusvahelised kriisid ja konfliktid, Eesti kaitsepoliitika. 1.3.
Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine
Õpet kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja
oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 2)
taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses
ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;
3) võimaldatakse õppida üksi ja koos 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 IKT-l põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, lahingupaik, väeosa ja
teised riigikaitselised institutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, diskussioon,
väitlus, arutelu, seminar, projektõpe; skeemi, plaani, tabeli koostamine; praktilised ja uurimistööd;
infootsing teabeallikatest ning infoanalüüs, referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ja
esitlemine IKT vahendeid kasutades; allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika jms), töö erinevate eriigi vahenditega (riigiportaal, e-teenused, teabepäring, õigusaktid internetis) ning kaardiga;
8) viiakse õppetegevus välilaagris läbi päevaplaani alusel.
Füüsiline õpikeskkond
1. Kool korraldab valdava osa õpet klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada,
on internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.
2. Kool võimaldab õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi
(muuseum, näitus, raamatukogu, arvutiklass, lahingupaik, väeosa ja teised riigikaitselised
institutsioonid, sh kaitseväe õppeasutused, jne).
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3. Koolil on ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: õigusaktid, kaardid,
teemakirjandus, pildid, plakatid jm illustratiivne materjal, skeemid, statistilised andmed,
ajakirjandusväljaanded Riigi Kaitse, Diplomaatia, Kaitse Kodu, Sõdur, Sõdurileht; auvised,
matkevahendid.
4. Välilaagris on välitingimused: maastik, harjutusväli, lasketiir, kaitseväe või Kaitseliidu
väljaõppekeskus; väliööbimise korral isiklik ja rühmavarustus; orienteerumisvahendid, esmaabi
õppevahendid, matkevahendid, näitlik õppematerjal; plakatid, joonised, relvad, laskemoon.
Hindamise alused
Riigikaitse õpitulemusi hinnates lähtutakse õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate
õigusaktide käsitlusest. Riigikaitse õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade
õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe
tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka
üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde
ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas
taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on
hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised. Suulise arutluse
kõrval on olulisel kohal kirjalikud tööd: testid, töö kaardiga, statistika ja õigusaktide kasutamine
ning analüüs, referaatide ja uurimistööde koostamine, arvamusloo kirjutamine, juhtumianalüüs. Nii
teoreetilist kui ka praktilist kursust hinnates arvestatakse ainealaste teadmiste ja oskuste taset,
aktiivsust osalemisel praktilises tegevuses ning vastutustunnet ja kaaslaste toetamist ühistegevuses ja
rühmatöös – kodanikuosalust.
Kontrollivaid ülesandeid koostades tuleb arvestada, et esindatud oleksid erineva tasandi ülesanded:
teadmiste kontrollimine (mõisted, faktid, seaduspärasuste tundmine), teadmiste rakendamine
(kasutamine uues situatsioonis), mõistmine (kirjeldamine, seletamine, ümbersõnastamine), analüüs
ja süntees (seoste näitamine, võrdlemine, rühmitamine, eristamine, faktide sidumine
seaduspärasustega) ning hinnangu andmine (järelduste, otsustuste tegemine). Laagris hinnatakse
praktilisi sooritusi. Ohutushoiutesti positiivne sooritus on eelduseks praktilisel laskeharjutusel
osalemiseks.
Gümnaasiumi õpitulemused
Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on vajaduse korral
valmis Eestit kaitsma;
2) tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo tähtsamaid sündmusi ja nende mõju ning tagajärgi
ühiskonna arengule ja oma lähedastele;
3) teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju Eesti
ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet;
4) leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti riigikaitse üldist
korraldust reguleerivaid õigusakte;
5) teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse ajateenistusest ning
Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja väärtustab kaitseväelase elukutset;
6) tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda kriisiolukordades ja
anda esmaabi;
7) orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades keskkonnakaitse põhimõtteid
ning norme;
8) tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt.
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Kursuste kavad
I Kursus „Riigikaitse”
Õpitulemused ja õppesisu
Eesti sõjaajalugu
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist
mõju ühiskonna arengule ja inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas sõjapidamine ning
sellesse suhtumine on ajaloo jooksul muutunud; 2) oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo
tähtsamaid sündmusi ning nende põhjusi maailma ajaloo kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju
ning seoseid ühiskondlike protsessidega; 3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid sõda, sõjaajalugu,
sõjandus, sõjateadus, strateegia, taktika, palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser; 4) teab, kes
olid ajaloolised isikud Michael Andreas Barclay de Tolly, Johan Laidoner, Aleksander Tõnisson,
Julius Kuperjanov ja Johan Pitka, ning iseloomustab nende tegevust.
Õppesisu
Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte. Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. Sõjaajaloo ja ajaloo
vahekord. Olulisemad sõjateoreetilise mõtte esindajad (õpetaja valikul Sun Tzu(Sunzi), Thukydides,
Karl von Clausewitz, Antoine Henri de Jomini jt). Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui
ühiskonna „loomulik seisund”. Sõdade põhjused. Suhtumise muutumine sõjapidamisse.
Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. Palgaväe teke. Alalised armeed. Ohvitserkond.
Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek üldisele sõjaväekohustusele.
Massiarmeed. Tehnika mõju sõjandusele. Sõda ja majandus. Sõjapidamise muutumine. Sõjavastane
liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. sajandil. Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo
kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. Eestlaste sõjaline organisatsioon
muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa pärast. Sajaaastase sõja sündmused Eestis
(1558–1661). Põhjasõda ja selle tagajärjed. Eesti ala liitmine Vene impeeriumi koosseisu. Vene
impeeriumi sõjad ja Eesti. Sõjalised koormised. Sõjaväeteenistus Eesti alal. Michael Andreas
Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd.
Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918–1920. Kooliõpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti
riigikaitse 1920–1940. Teine maailmasõda ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees.
Soomepoisid. Metsavendlus. Okupatsiooniarmee kohalolek. Nõukogude armee kohalolek, selle
tagajärjed. Paldiski. Eestlased Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist. Eesti
riigikaitse taastamine. Valikud Eesti riigikaitse taasloomisel. Eesti riigikaitsepoliitika kujunemine
ning riigikaitsestruktuuride peamised suunad ja olulisemad sündmused.
Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) toob näiteid kriiside ja konfliktide põhjuste ning tunnuste kohta, analüüsib
mõningate konfliktidega seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks kasutatavaid
meetodeid; 2) eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetappe ja tunnuseid ning
toob näiteid külma sõja aegse ja tänapäevase julgeolekukorralduse kohta; 3) tunneb
koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisi julgeolekuga tegelevaid organisatsioone (NATO,
EL, ÜRO, OSCE); 4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kriis ja konflikt, sõda, julgeolekurisk,
traditsiooniline ja asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne kaitse ja julgeolek,
koostööjulgeolek, lubatud ja keelatud relvad, terrorism, totaalkaitse.
Õppesisu
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud.
Konflikti arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil.
Maailmasõjad. Külm sõda. Kollektiivne julgeolek 20. sajandil – Rahvasteliit, ÜRO, OSCE.
Tuumaajastu. Relvastuskontroll. Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine.
Koostööjulgeolek. NATO ning Euroopa Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek.
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Traditsioonilised ja asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik.
Keskkonna-, majandus-, küber- ja sotsiaalne julgeolek. Kriiside ja konfliktide ärahoidmine,
ohjamine ning lahendamine. Rahvusvahelised rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise
põhjused ja tagajärjed. Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena.
Heidutus. Sõjategevuse ulatus. Kasutatav relvastus. Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse.
Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline sõjaõigus.
Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel; 2) teab Eesti riigikaitse
eesmärki, üldist korraldust ja juhtimist, toetudes riigikaitse alusdokumentidele; 3) teab ning selgitab
Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste suhete ning Euroopa julgeoleku
kontekstis; 4) teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi; 5)
kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise põhimõtteid; 6)
näitab kaardil NATO laienemist ja liikmesriike; 7) seletab ning kasutab kontekstis mõisteid NATO,
kaitsevõime, julgeolekurisk, hädaolukord.
Õppesisu
Eesti riigikaitse eesmärk. Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja juhtimine
alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse strateegiline kava,
rahuaja riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus. Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide
roll riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus
riigikaitsega. Kodaniku osalemine riigikaitses. Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline
surve, asümmeetrilised ohud: terrorism, keskkonnaja küberriskid. Majandusriskid. Erinevad
hädaolukorrad ja valmisolek. Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline olukord, sõda.
Inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. NATO kujunemine. Kollektiivse
kaitse põhimõte. Eesti osalemine NATOs.
Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ning
traditsioonid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab kasutada põhiseadust, rahuaja riigikaitse seadust, sõjaaja riigikaitse
seadust, kaitseväe korralduse seadust ja Kaitseliidu seadust; 2) tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu
ülesehitust; 3) toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta; 4) teab riigikaitses
vabatahtlikuna osalemise võimalusi; 5) tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnused ja
eraldusmärgid; 6) teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat; 7) seletab ja kasutab
kontekstis mõisteid lahingpaar, jagu, rühm, kompanii, pataljon, brigaad, kaitseringkond, väeliik,
staap, ülem, staabiülem, kaitseväe juhataja. Õppesisu
Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus,
lepinguline tegevteenistus, üldine reservteenistus jne. Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja
ülesanded. Kaitseväe juhtimine. Kaitseväe õppeasutused. Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi.
Väeliikide ülesehitus, ülesanded ja juhtimine. Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded.
Kaitseliidu sõjaväeline ja kollegiaalne juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid. Kaitsejõudude
traditsioonid. Traditsioonid Eesti kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise põhimõtted, sümboolika.
Kaitseväeteenistus
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest
kaitseväeteenistuse seaduse alusel; 2) teab kaitseväeteenistuskohustuslase õigusi ja kohustusi,
kutsealusena arvele võtmise korra üldaluseid, kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise,
ajateenistusse kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise põhjusi ning korda, asendusteenistusse
kutsumise korra üldaluseid; 3) on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenija õigustest ja
kohustustest ning kaitseväe distsipliinist; 4) on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja
üldteadmised teenistusest reservis; 5) teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste
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eiramine, ning oskab hinnata tagajärgi; 6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kutsealune,
ajateenija, reservväelane, kaitseväelane, kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõlblikkus,
asendusteenistus.
Õppesisu
Kaitseväeteenistuse seadus. Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. Kutsealune,
reservväelane, kaitseväelane, ajateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe distsipliin. Kutsealusena
arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside Amet. Ajateenistusse
kutsumisega kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. Arstlikud komisjonid.
Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register. Kaitseväeteenistuskõlblikkuse
astmed. Ajapikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või
tervisehäire tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse
omandamiseks, kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse lõppemine.
Ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse
kutsumine ajateenistusse. Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine
asendusteenistusega. Asendusteenistuslase teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine
asendusteenistuses. Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus.
Väljaõpe. Distsipliin. Sotsiaalsed garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine
kodustega. Kaitseväelase elukutse. Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid),
karjäärivõimalused. Teenistus reservis. Reservi ja erru arvamine. Reservväelase kohustused.
Valmisoleku reserv ja valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. Tegevteenistus mobilisatsiooni
korral. Osalemine Kaitseliidu tegevuses. Vaidluste lahendamine ja vastutus. Vaided. Väär- ja
kuriteod.
Riviõpe
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust; 2)
oskab rivivõtteid ning teab käsklusi; 3) tegutseb organiseeritult jao ja rühma kooseisus; 4) seletab ja
kasutab kontekstis mõisteid rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi sügavus, kahe-, kolme- või
neljaviiruline rivi.
Õppesisu
Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine lahinguväljal.
Füüsiline vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja tseremooniad. Praktiline riviõpe.
Rivi. Viirg. Kolonn. Tiib. Rinne. Rivi tagakülg. Vahe. Kaugus. Rivi laius. Rivi sügavus. Kahe-,
kolme- või neljaviiruline rivi. Rivi liigid. Ülema ja kaitseväelase kohustused enne rivistumist ning
rivis. Rivikord väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus.
Käemärgid. Üksiksõduri riviõpe. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja
peatumine. Pöörded. Jagu koondrivis. Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine
rivis. Rivi ette kutsumine. Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid.
Relvaõpe
Kui koolis puuduvad tingimused praktiliseks relvaõppeks, siis relvakäsitsemisoskust eeldavaid
õpitulemusi ei taotleta. Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane: 1) teab, mis relvi ja relvasüsteeme
Eesti kaitseväes kasutatakse; 2) tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub
lasketiirus turvaliselt, teab ohutuid relva hooldamise põhimõtteid; 3) nimetab käsitulirelva (AK 4 või
Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd; 4) teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid; 5)
võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat; 6) seletab ja kasutab kontekstis
mõisteid automaatrelv, püstol, kaartulerelv, laskemoon, lask.
Õppesisu
Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes kasutatavamad
relvad. AK 4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine. Ballistika. Ülevaade
sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja tabamatu ala. Kuulide
hajumine ning seda põhjustavad tegurid. Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel.
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Ohutusnõuded relva ja laskemoona käsitsemisel. Tiirulaskmine: laskmine õhkrelvast või
matkemudelist, hingamise ja lasu päästmise tehnika, laskeasendid: pikali, põlvelt ja püsti. Relvatugi.
Laskekäsklused lasketiirus. Käsklus „TULI SEIS!”.
Topograafia ja orienteerumine
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) teab, mis topograafilisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse;
2) määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkava ja teisendab seda maastikul sammupaaridesse; mõõdab
pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul silma järgi erinevaid kaugusi; analüüsib
topograafilise kaardi leppemärke ja iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab
objektidevahelisi ruumilisi seoseid;
3) määrab kaardil malliga direktsiooninurga ja looduses maastikul kompassi järgi asimuudi ning
kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid;
4) orienteerub maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja
keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb öist orienteerumist piiravaid
tegureid;
5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid mõõtkava, kaardi leppemärgid, kaardi koordinaadid,
direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, joon- ja pindobjektid maastikul.
Õppesisu
Topograafia sissejuhatus. Üldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide jaotus:
punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef. Reljeefi erinevad vormid ning nende iseloomustus.
Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide kartogrammid.
Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM. Kompass, magnetiline asimuut ja
direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. Magnetiline deklinatsioon. Direktsiooninurk.
Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja selle kasutamine. Kompassi kasutamise piirangud.
Magnetilise anomaalia alad. Kaardi orienteerimine, maastikul orienteerumine, käsi-GPSi
kasutamine. Kaardi orienteerimine kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi.
Asimuudi määramine maastikul ja selle järgi liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine
pimedas. Üldised juhised ning piirangud käsi-GPSi kasutamiseks maastikul.
Esmaabi välitingimustes
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane:
1) hindab olukorda õnnetuse korral, teab abi kutsudes ja andes õiget tegutsemisjärjekorda ning oskab
kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid;
2) väldib ohtusid ning kaitseb ennast ja abivajajaid võimalike ohtude eest;
3) teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada;
4) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab
anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning traumakannatanule.
Õppesisu
Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, sh
Rauteki haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe kontroll.
Tegevuste järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. Elupäästev esmaabi.
112-abikutse. Jätkuv esmaabi. Kiirabi. Haigla. Elupäästev esmaabi. Elustamise ABC. Elupäästev
esmaabi traumakannatanule. Suure välise verejooksu sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta.
Hingamisteede vabastamine ja vabana hoidmine. Teadvuse tasemed, teadvusetuse põhjused.
Teadvuseta kannatanu abistamine. Šoki mõiste, liigid ja esmaabi. Kliiniline ja bioloogiline surm.
Esmaabi vigastuste ja haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid erinevate
vigastuste ja haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Allergia. Termilised
traumad: põletused, päikesepiste, kuumarabandus, kuumakurnatus, külmumine, alajahtumine
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(hüpotermia). Uppumine. Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos.
Maohammustus. Putukate pisted. Võõrkeha hingamisteedes.
II Kursus „Praktiline õpe välilaagris”
Õpitulemused ja õppesisu
Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus kavade alusel. Kõik
praktilised harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse
käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga. Riviõpe Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritult jao ja rühma kooseisus; 2)
saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja liikumisel kolonnis.
Õppesisu
Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse üldised
oskused meeskonnatööks rivis. Isiklik ja rühmavarustus
Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb ning oskab õpilane kasutada üksikvõitleja ja allüksuse üldvarustust ning teab
selle otstarvet.
Õppesisu
Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühma varustust, selle otstarvet, praktilist kasutamist ning
hooldamist. Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul Õpitulemused
Kursuse lõpus oskab õpilane liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana
maastikul.
Õppesisu
Õpitakse tundma ning harjutatakse erinevaid liikumisviise üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana
ümberpaiknemise korral, kasutatakse käemärke ning harjutatakse tegevusi nende järgi.
Välilaagri rajamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani; 2) täidab erinevaid ülesandeid
välitingimustes jao koosseisus majutusala rajades; 3) valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri,
vähendades väljaõppe tegevuse mõju loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 4) tunneb
keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutust korraldades.
Õppesisu
Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, telkide
püstitamist, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamist. Toitlustamine ja hügieen välitingimustes
Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb ning täidab õpilane välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid.
Õppesisu Harjutatakse toitlustamise korraldamist välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise
ja 24 h kuivtoidupakkide kasutamisega. Orienteerumine maastikul Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud
maastikul; 2) määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe
kaardil UTMi koordinaate; 3) orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda
etteantud marsruuti; 4) tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid.
Õppesisu
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Harjutatakse kaardi ja kompassi tundmist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha
määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas valguses.
Varjumine ja varjatud liikumine maastikul
Õpitulemused
Kursuse lõpus tunneb ja kasutab õpilane peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi
erineval maastikul ja erinevas valguses.
Õppesisu Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud liikumise võimalusi. Õpitakse tundma,
miks on asjad erinevas keskkonnas ja valguses nähtavad. Esmaabi välitingimustes Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid,
elustamise põhimõtteid ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi; 2) teab ja oskab kasutada
erinevaid kannatanu transportimise võtteid; 3) tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi
abivahendeid ning oskab neid kasutada; oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste
korral ning traumakannatanule.
Õppesisu
Harjutatakse üldisi esmaabivõtteid ja elustamist ning õpitakse tundma välioludes ellujäämise
põhitõdesid. Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid
Õpitulemused
Kursuse lõpus õpilane: 1) tunneb ning järgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirju ja -nõudeid; 2)
võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat; 3) käitub lasketiirus turvaliselt
laskmiskäskluste järgi; 4) sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all.
Õppesisu
Õpitakse tundma Eesti kaitseväes kasutusel olevaid käsitulirelvi. Harjutatakse automaadi käsitsemist
ning erinevaid laskeasendeid. Õpitakse tundma ohutushoidu. Osaletakse praktilisel laskeharjutusel
juhendaja kontrolli all.
Valikkursused
Autoõpetus - 11. klass
Algastme koolitus
Teooriaõpe
Teema nr
Moodul
T1
Moodul 1
T 1.1.
Ülevaade
õppetöö
korraldusest
ja
eesmärkidest
T 1.2.
Iseseisvaks
õppimiseks
juhendamine.
T 1.3.
Sõiduki
turvalisus.
T 1.4.
Liiklus kui
süsteem
T 1.5.

Ohutu
liiklemise
põhimõtted.

Õppetunde
14
0,5

Sõiduõpe
Teema nr
S1
S 1.1.

0,5

Moodul
Moodul 1
Juhi
tööasend ja
turvavarustu
s

Sõidu tunde
2
0,5

S 1.2.

Sõiduki
käsitsemine.

1,5

3

S 1.3.

5

S 1.4.

Sõiduõpe
individuaalprogrammi järgi.
Sõiduoskuste hindamine.

3
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T 1.6.

T 1.7.

T2
T 2.1.

T 2.2.

T 2.3.

T 2.4.

T 2.5.

Teiste
liiklejatega
arvestamine.
Inimene
sõidukijuhin
a.
Moodul 2
Sõidu
alustamine ja
sõiduki
asukoht
sõites.
Sõidu
järjekord
sõites.
Sõidu
eripära,
asulavälisel
teel, kiirteel
ja tunnelis.
Sõiduki
peatumine ja
sõidu
lõpetamine.
Käitumine
liiklusõnnetu
se korral

S 2.2.4
S 2.2.5

T 3.2.

T 3.3.

T 3.4.

1

11
3

S2
S 2.1.

3

S 2.2

1

S 2.2.1.

Ristmike
ületamine.

2

3

S 2.2.2

2

1

S 2.2.3

Liiklusvoolug
a liitumine ja
selles
sõitmine.
Sõiduki
juhtimine
intensiivses
linnaliikluses.
2
2

Moodul 3
Möödasõit,
möödumine
ja
ümberpõrge.
Sõiduki
juhtimine
planeeritud
teekonnal.

6
1

Moodul 2
14
Sõiduki
4
juhtimine
vähese
liiklusega
teedel.
Sõiduki juhtimine erinevates
liiklussituatsioonides.

2

Maanteesõit.
Sõidu lõpetamine ja
parkimine.
Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi.

S 2.3
T3
T 3.1.

1

Moodul 3
Möödasõit,
möödumine
ja
ümberpõige.
Sõidu
planeerimine
riski
vältimise
eesmärgil.
Peatamistee
konna
pikkust
mõjutavad
tegurid ja
riskide
ennetamine
Keskkonda

9
2

S3
S 3.1.

1

S 3.2.

2

S 3.3.

Algastme
libedasõidu
harjutuste
sooritamine

1

2

S 3.4.

Keskkonda

3

1
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säästev
sõiduki
kasutamine
T 3.5
Sõiduki
2
juhtimine
rasketes teeja
ilmastikuolud
es
Moodulites 1
TK
omandatud
teadmiste
kontroll
Esmaõppe algastme pimeda aja koolitus
Pimeda ajal 1
PT
sõiduki
juhtimine
Kokku esmaõppe
36
algastmes

S 3.5.

säästev
sõiduki
juhtimine.
Sõiduõpe
individuaalprogrammi järgi

Moodulites
omandatud
sõiduoskust
e kontroll

1

Pimeda ajal
sõiduki
juhtimine
Kokku esmaõppe
24
algastmes

1

SK

PS

Valikkursus: „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“
Kursuse lühikirjeldus
Valikkursus annab algteadmised programmide disainimise, loomise ning testimise võimalustest.
Aine on tihedalt seotud loodusainetega (nt. füüsika, matemaatika) ja koosneb järgnevatest osadest:
1) rakenduste loomise põhimõtted;
2) mudelid ja modelleerimise alused;
3) algoritmimise ja programmeerimise alused.
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Valikkursusega taotletakse, et õpilane:
1) arendab loovust, loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset käsitlusviisi
probleeme ja ülesandeid lahendades;
2) teadvustab ja tunnetab programmjuhtimisega süsteemide tööpõhimõtet ning informatsiooni
esitamise ja töötlemise põhiprotsesside olemust;
3) tunneb rakenduste ja programmide loomise vahendeid ning põhimeetodeid;
4) omandab programmide ja algoritmide koostamise baasoskused programmjuhtimisega süsteemide
abil;
5) tutvub objektorienteeritud modelleerimise, analüüsi ja disaini põhimõtetega;
6) saab aru objektide ja andmete olemusest, nende omadustest ning nendega täidetavatest tegevustest
algoritmides ja programmides;
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7) omandab algoritmimise ja programmeerimise põhikontseptsioonid ja mõisted.
Kasutatavateks arenduskeskkondadeks on Tehnoloogia Instituudis (MIT) loodud ja arendatav
Scratch (http://scratch.mit.edu), Java ja Python.
Õpitulemused:
Kursuse lõpul õpilane:
1) eristab ja oskab kirjeldada rakenduste loomise põhifaase: ülesande püstitus, analüüs, disain,
realisatsioon;
2) nimetab ja kirjeldab objektorienteeritud modelleerimise, analüüsi ja disaini põhimõisteid ning
saab aru unifitseeritud modelleerimiskeeles (UML) esitatud klassi- ja tegevusdiagrammidest;
3) teab programmide loomise, töötlemise, täitmise, silumise ning testimise põhimõtteid;
4) eristab ning oskab programmides ja algoritmides kasutada eri liiki andmeid (arve, tekste, graafikaja heliandmeid);
5) teab ja mõistab konstantide, muutujate, massiivide ja objektide olemust ning kasutab neid
otstarbekalt algoritmides ja programmides;
6) eristab ning oskab kasutada eri liiki operatsioone, avaldisi ja funktsioone väärtuste leidmiseks;
7) teab ja tunnetab omistamise operatsiooni olemust ning oskab seda kasutada algoritmides ja
programmides;
8) teab ja oskab kasutada vahendeid andmete lugemiseks väliskeskkonnast ning kirjutamiseks
väliskeskkonda;
9) teab graafikaandmete peamisi vorminguid, oskab määrata tegevusi graafikaobjektidega;
10) tunneb ning oskab algoritmides ja programmides kasutada protsesside juhtimise vahendeid:
järjestikused protsessid (jada), tsüklilised protsessid (kordused), hargnevad protsessid (valikud) ja
paralleelprotsessid;
Õppesisu


Rakenduste loomise põhimõtted.
1. Rakenduse olemus.
2. Rakenduste loomise meetodid ja vahendid.
3. Üldotstarbelised programmeerimissüsteemid ja -keeled.
4. Rakenduste loomise põhifaasid: ülesande püstitus, analüüs, disain, realisatsioon.



Mudelid ja modelleerimise alused.
1. Mudeli olemus.
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2. Mudelite liigid. Geomeetrilised, matemaatilised ja füüsikalised mudelid.
Simulatsioonimudelid.
3. Objektorienteeritud modelleerimine ja modelleerimiskeel UML. Objektid ja klassid.
4. Objektide omadused ja tegevused. Sündmused. Seosed objektide ja klasside vahel,
klassidiagrammid. Tegevused ja tegevusdiagrammid.


Algoritmimise ja programmeerimise alused.
1. Programmi olemus.
2. Programmide loomise, töötlemise ja täitmise põhimõtted.
3. Translaatorid: interpretaatorid ja kompilaatorid.



Algoritmi olemus.
1. Algoritmide esitusviisid: tegevusskeemid, algoritmikeeled, programmeerimiskeeled jm.
2. Objektide ja andmete käsitlemine programmides.
3. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid. Operatsioonid
andmetega. Avaldised ja funktsioonid. Omistamine.
4. Andmete lugemine väliskeskkonnast ja kirjutamine väliskeskkonda.



Graafikaandmete kasutamine programmides.



Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused protsessid (jada), tsüklilised
protsessid (kordus), hargnevad protsessid (valik), paralleelprotsessid.



Massiivid. Massiivide põhiomadused: nimi, dimensioon, mõõtmed, dünaamilisus. Massiivide
määratlemine ja loomine. Viitamine massiivide elementidele. Tüüpalgoritmid massiividega:
summade ja keskmiste arvutamine, ekstreemumite leidmine, otsimine, sorteerimine jmt.



Programmide silumine ja testimine.

Õppetegevus
1. Õppetegevus toimub arvutiklassis praktikumide vormis.
2. Õppetööd toetab õpetaja koostatud õppematerjalide komplekt.
3. Õpilased teevad iseseisvalt (kas klassis või kodus) 3–4 tööd, mille alusel määratakse hinne.
Valikkursus „Kokandus” - 10 klass
35 tundi
Valikkursus vältab pool õppeaastat, kuna aine õpetamiseks on kindlasti vajalikud paaristunnid.
Õppesisu
Tervislik toitumine.
Tervisliku toitumise põhimõtted. Toiduainete grupid, nende toitaineline ja energeetiline osatähtsus.
Menüü koostamine.
Köögiviljade tervislikkus.
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Alternatiivsed toitumisviisid.
E-ained ,säilitusained.
Toidu valmistamine.
Toiduainete kulinaarne töötlemine.
Hügieen köögis töötamisel, toidu valmistamisel.
Töö organiseerimine.
Koostöö grupis.
Toiduainete ja valmis toidu säilitamine.
Maitseained, maitsetaimed. Köögiviljatoidud.
Pastatoidud.
Supid.
Magustoidud. Joogid.
Toiduainete külmutamine.
Küpsetised.
Puuviljad.
Etikett.
Lauanõud ja lauapesu.
Laua katmine.
Käitumine söögilauas.
Sobiva rõivastuse valimine erinevateks puhkudeks.
Käitumine avalikus kohas, pidulikel sündmustel.
Kinkimine (kingi valik, pakkimine, üleandmine)
Selvelaud.
Selvelaua liigid, serveeritavad toidud, joogid.
Köögis kasutatavad masinad ja seadmed.
Seadmete ja masinate kasutamine ja hooldamine- korrashoid.
Majandus.
Tarbijainformatsioon.
Teadlik ja säästlik majandamine.
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