Ainekava: Ajalugu 9. klass
Lähiajalugu, 2 tundi nädalas
Teema „Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles´
süsteem);
2) toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail;
3) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
4) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku
parlamentarismi aastail ja vaikival ajastul;
5) iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas,
nimetab uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon,
Rahvaste Liit, Versailles` süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;

7) teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende tegevust: Jossif Stalin,
Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan
Tõnisson;
Õppesisu
9. klass
Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939, 25 tundi
Tunde
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
3
Rahvusvaheline olukord
1) Pariisi rahukonverents
1) Saksamaa taasrelvastumine
2) poliitiline kaart pärast Esimest
2) Berliini-Rooma telg
maailmasõda
3) Antikominterni pakt
3) Rahvasteliidu tegevus ja mõju
4) kodusõda Hispaanias
4) sõjakollete kujunemine Aasias
ja Euroopas
2

8

Maailmamajandus
ülemaailmse majanduskriisi
põhjused, olemus ja tagajärjed
Demokraatia ja diktatuurid
1920.–1930. aastail
1) demokraatia ja diktatuuri
põhijooned
2) demokraatia Ameerika
Ühendriikide näitel
3) autoritarism Itaalia näitel

majanduskriisi mõju erinevatele
riikidele

1) demokraatia laienemine
2) demokraatlikud ja
mittedemokraatlikud liikumised
3) demokraatia Suurbritannia ja
Prantsusmaa näitel
4) diktatuuririikide
vägivallapoliitika: näljahäda

4) totalitarism NSV Liidu ja
Saksamaa näitel
8

4

Eesti Vabariik
1) Vabadussõda
2) Asutav Kogu: maareform ja
põhiseadus
3) demokraatliku
parlamentarismi aastad
4) vaikiv ajastu
5) majandus
6) kultuur ja eluolu
7) välispoliitika
Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja
vahel
1) uued kultuurinähtused
2) teadus
3) tehnika areng:
aatomiuuringud, auto ja lennuk,
raadio, kino ja film
4) kirjandus ja kunst
5) uued propagandavahendid

Ukrainas, repressioonid,
rassipoliitika Saksamaal

1) 1. detsember 1924
2) Eesti Vabariigi poliitikud K.
Päts. J. Tõnisson, A. Larka, J.
Laidoner, J. Poska
3) Eesti Vabariigi põhiseadused
4) Balti Liit

1) mood, muusika, tants
2) kirjandus ja kunst
3) naine ja ühiskondlik elu
4) propaganda

Teema „Teine maailmasõda 1939–1945” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel
ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel;
2) iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja
toob esile Teise maailmasõja puhkemise põhjusi;
3) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;
4) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
5) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja
tulemused ning tagajärjed;
6) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ja mis riikidest moodustus
Hitleri-vastane koalitsioon;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside
leping, okupatsioon, Atlandi Harta, ÜRO.

Õppesisu

Tunde
2

4

4

9. klass
Teine maailmasõda 1939–1945, 10 tundi
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
Rahvusvaheline olukord
lääneriikide järeleandmised
lepituspoliitika/rahustamispoliitika
Saksamaale. München. MRP
ja selle mõju. Anschluss
Sõjategevuse üldiseloomustus
1) sõja algus ja lõpp
1) Saksamaa ja NSV Liidu
kallaletung Poolale. Katõn
2) sõdivad pooled, rinded
2) Talvesõda
3) holokaust
3) sõjategevus Euroopas ja NSV
4) ÜRO asutamine
Liidu territooriumil
4) Saksamaa ja Jaapani
kapituleerumine. Tuumarelva
kasutamine USA poolt
Hitleri-vastase koalitsiooni
kujunemine
1. Atlandi Harta
2. Ühinenud Rahvaste
deklaratsioon
3. Teherani, Jalta ja Potsdami
konverentsid. F. D. Roosevelt,
J. Stalin, W. Churchill
Eesti Teise maailmasõja ajal
1) baaside ajastu
1) eestlased Saksa ja Nõukogude
sõjaväes
2) iseseisvuse kaotamine
2) soomepoisid
3) juuniküüditamine
3) iseseisvuse taastamise katse
4) sõjategevus Eesti
territooriumil
4) massiline pagemine Eestist
5) Nõukogude ja Saksa
okupatsioonid

Teema „Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000” läbimise järel õpilane:
1) iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust, toob esile selle avaldumise
valdkonnad ja vormid;
2) näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma
poliitilisel kaardil 1990. aastail;
3) iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;

4) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut
NSV Liidu koosseisus;
5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
6) analüüsib Eesti iseseisvumise taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
7) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda,
kriisikolle, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus,
massirepressioon, Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
9) teab, kes olid järgmised isikud, ja iseloomustab nende tegevust: Mihhail
Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar, Mart Laar.
Õppesisu
9. klass
Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000, 35 tundi
Tunde
Kohustuslikud teemad
Süvendavad/laiendavad teemad
4
Külm sõda
1) külma sõja põhijooned ja
1) NATO moodustamine
avaldumisvormid
2) Korea sõda
2) kahepooluselise maailma
3) 1956. aasta ülestõus Ungaris
kujunemine: Trumani doktriin,
4) Praha kevad 1968. aastal
Marshalli plaan, Berliini blokaad
5) Suessi kriis, Berliini kriis
ja Saksamaa lõhestamine
6) pingelõdvendus
3) kriisid ja sõjad: Kuuba kriis,
Berliini müür, Vietnami sõda
4

Läänemaailm USA ja Saksamaa
Liitvabariigi näitel
1) USA ühiskond: sisepoliitika,
ühiskondlikud liikumised,
välispoliitika
2) Saksamaa Liitvabariigi
majanduse areng. Ida- ja
Lääne-Saksamaa suhted
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Kommunistlikud riigid
1) kommunistliku süsteemi teke
2) NSV Liit: stalinism, sula,
stagnatsioon

Koloniaalsüsteemi lagunemine
1) uute sõltumatute riikide
tekkimine
2) iseseisvumisjärgsed
arengusuunad ja probleemid
3) J. Kennedy, R. Reagan
4) Vietnami sõja mõju
5) K. Adenauer, W. Brandt, uus
idapoliitika
6) sotsiaalne turumajandus
7) Euroopa Ühenduse rajamine,
laienemine ja areng

kommunistlike riikide poliitika ja
majanduse iseloomulikud jooned
Hiina RV
1) Mao Zedong, kommunistlikud
ümberkujundused
2) HRV välissuhted

3) liberaliseerimine, Deng
Xiaoping
1) VLO, VMN
2) sotsialismimaad Euroopas
3) „Solidaarsus” Poolas
6

4

5

2

Eesti Nõukogude okupatsiooni all
1) piiride muutumine
2) repressioonid
3) kollektiviseerimine
4) industrialiseerimine
5) poliitiline juhtimine
6) kultuur ja eluolu
Kommunistliku süsteemi
lagunemine
1) perestroika ja glasnost
2) M. Gorbatšov
3) B. Jeltsin
4) Saksamaa ühinemine
Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamine
1) Laulev revolutsioon
2) Balti kett
3) põhiseadusliku korra
taastamine

Maailm 1990. aastail
1) üldülevaade
2) Euroopa Liidu laienemine
3) NATO laienemine
4) uued vastasseisud

1) EKP KK VIII pleenum
2) vastupanuliikumine
3) Välis-Eesti

1) riigipöördekatse NSV Liidus
2) VLO ja VMNi lagunemine
3) Berliini müüri langemine
4) Läti ja Leedu iseseisvuse
taastamine

1) fosforiidikampaania
2) IME
3) Eesti Muinsuskaitse Selts
4) Rahvarinde moodustamine
5) suveräänsusdeklaratsioon
6) Eesti Vabariigi kodanike
komiteede liikumine
7) Põhiseaduse Assamblee
moodustamine
8) rahareform
9) võõrvägede väljaviimine

1) ÜRO ülesanded ja põhitegevus
nüüdismaailmas
2) maailmamajandus pärast II
maailmasõda
3) Rahvusvaheline Valuutafond,
Maailmapank
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Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel
poolel
1) teaduse ja tehnika areng:
aatomiuuringud, infotehnoloogia
2) massikultuur
3) naine ja ühiskondlik elu
4) muutused mentaliteedis

1) globaalprobleemid
2) kirjandus ja kunst
3) kino ja film
4) muusika
5) mood
6) tants

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.
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.
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.
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.
Kunstiained. Käsitletakse Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste

kultuuriteemasid, iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse
võimalusi, rahvakultuuri ning loomingulist eneseväljendusoskust.
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
oskabarvutiga 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
Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis

on tähtis 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 keskkonna- ja 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
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.

