Ainekava: Ajalugu 8. klass.
Uusaeg, 2 tundi nädalas
Teema „Maailm 1600–1815” läbimise järel õpilane:
1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva
elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;
2) iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism,
valgustatud absolutism, parlamentarism;
3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;
4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning
saab aru, mille poolest need erinevad;
5) teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini
kongressi tulemusena, ning näitab neid kaardil;
6) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika Ühendriikide
riigikorraldust;
7) iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, reform, revolutsioon, restauratsioon,
absolutism, parlamentarism;
9) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende tegevust: Napoleon, Louis XIV,
Peeter I, Voltaire.
Õppesisu

Tunde
10

10

8. klass
Maailm 1600–1815, 35 tundi
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas
1) absolutismi kujunemine, Louis XIV
2) valgustusfilosoofia
3) Inglise kodusõda ja restauratsioon
4) Inglismaa ja Prantsusmaa
5) 18. sajandi valgustatud absolutism
Preisimaa näitel, Friedrich II
Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus
1) valitsemine: keskvõim ja aadli
omavalitsus, Balti erikord
2) Põhjasõda, Peeter I
3) Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil
4) muutused majanduses ja poliitikas
5) vaimuelu (religioon, haridus,
kirjasõna)

1) valgustatud absolutism Venemaa
näitel, Katariina II
2) Joseph II ja Austria
3) Euroopa 17. ja 18. sajandi sõdades

1) halduskorraldus
2) keskvõimu tugevnemine Karl XI ja
Katariina II ajal
3) teised rahvusrühmad Eestis

4

8

3

USA iseseisvumine
1) Iseseisvussõda
2) USA riiklik korraldus

Inglise kolooniad Põhja-Ameerikas

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu
1) Prantsuse revolutsiooni põhjused ja
kulg
2) Napoleoni reformid
3) Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni
sõdade tähtsus Euroopa ajaloos

1) jakobiinid
2) konsulaat ja keisririik
3) koalitsioonisõjad ning 1812. aasta
Vene-Prantsuse sõda
4) revolutsiooni mõju eluolule ja
kultuurile

Kultuur
1) barokk
2) klassitsism

Teema „Maailm 1815–1918” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
2) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
3) selgitab Eesti iseseisvumist;
4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik
liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism.
Õppesisu

Tunde
4

4

10

8. klass
Maailm 1815–1918, 35 tundi
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
Industriaalühiskonna kujunemine
1) tööstuslik pööre
2) vabrikutootmine
3) linnastumine
4) industriaalühiskonna sotsiaalne pale
5) 19. sajandi poliitilised õpetused
Rahvuslus ja rahvusriigid
1) rahvusluse tõus Euroopas
2) rahvusriigi loomine Saksamaa näitel
3) Saksa keisririik

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul
1) Vene impeeriumi äärealade poliitika

1) tehnilised leiutised
2) majandusõpetused
3) koloniaalimpeeriumide rajamine
4) maailmamajanduse kujunemine

1) rahvuslik vabadusliikumine
Itaalias
2) Põhja-Ameerika 19. sajandil
3) Inglismaa ja Prantsusmaa 19.
sajandil
Venemaa 19. sajandil

2) talurahvaseadused
3) rahvuslik ärkamine, selle eeldused,
liidrid ja üritused
4) venestusaeg
5) 1905. aasta revolutsiooni tagajärjed
13

4

Esimene maailmasõda
1) uue jõudude vahekorra kujunemine
Euroopas
2) sõja põhjused, kulg ja tagajärjed
3) maailmasõja mõju Eestile
4) Eesti iseseisvumine: autonoomiast
Vabadussõjani
Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul
1) eluolu
2) ajakirjandus
3) seltsiliikumine

1) usuvahetusliikumine ja
väljarändamine
2) seltsiliikumine

1) Compiegne’i vaherahu
2) 1917. aasta revolutsioonid
Venemaal ja Eestis

kunst, muusika, teater, kirjandus,
teadus ja tehnika

Lõiming teiste ainetega
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt
nii suuliselt kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Tähtsustatakse teksti kriitilise
analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle kriitilist hindamist, tööde
vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest
kultuuridest ja traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama oma kultuuri ja teiste kultuuride
erinevusi ning neist lugu pidama. Juhitakse tähelepanu erinevate suhtluskeskkondade
reeglitele ning ühiskondlikule mitmekesisusele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga mõisteid,
võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel. Ajalooliste jutukeste
koostamine, arutluse kirjutamine, miniuuringu koostamine
Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha);
matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid,
diagrammid); oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada,
lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda,
põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset,
kultuurilist ja personaalset tähendust. Tehnikasaavutused, tööstusrevolutsioon
Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju
inimühiskonna arengule, inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse;
ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku tarbimist, üleilmastumist, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi
väärtustamist. Uusaja ajaloosündmustega seotud paikade leidmine kaardil, töö
kontuurkaardiga.

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia
rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt
ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid
eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
Käsitöö tähtsuse vähenemine, masinate võidukäik, käsitöökoja ja manufaktuuri võrdlus
Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemasid,
iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri
ning loomingulist eneseväljendusoskust. Uusaja kunsti-ja muusikavoolud, arhitektuur
Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
Digipädevuste (oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga
vormistada tekste) omandamiseks lahendatakse ülesandeid, mis vajavad informatsiooni

otsimise oskust internetist, e-posti kasutamisoskust, e-kirja koostamist. Harjutatakse Google
Drives esitluste ning dokumentide koostamist ning jagamist.
e-koolist info ja tagasiside leidmine ning kasutamine aitab samuti omandada digipädevusi.
Seos läbivate teemadega
 lukestev õpe ja karjääri plaanimine.  Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis
E
aluselukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisele. Kujundatakse hoiakuid, mida on
õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud
ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate
muutuste põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja
tulevikku määravaid otsuseid..
Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,
vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonnaja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub
oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku
kogukonda käsitlevate otsuste tegemisse.
Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes
mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride muutumist
ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud
elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees
(regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes
väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis.
Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja
teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles
toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud

kommunikatsioonieetikast.
Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid
tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti
muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks
ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.
Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes
mõistab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja
väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma
võimaluste piires.

