Kunsti ainekava ( 10.kl.)
1.kursus
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.
Vana-Rooma.
Keskaja kunst. Romaani
stiil. Gooti stiil. Kunst ja
religioon.
Renessanss.
Vararenessanss.
Kõrgrenessanss.
Inimesekeskse
maailmapildi kujunemine.
Kunst ja
teadus. Trükikunsti
leiutamine.
Barokk. Kunst kiriku ja
valitsejate teenistuses.
Klassitsism.

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

Läbivad teemad
Tutvumine Eesti, Euroopa ja
maailma kultuuripärandiga,
kultuuri rolli teadvustamine
igapäevaelus, avatud ja
lugupidava suhtumise
kujundamine erinevatesse
kultuuritraditsioonidesse
ning nüüdisaja
kultuurinähtustesse on seotud
läbiva teemaga „Kultuuriline
identiteet”. Olulisel
kohal on uute ideede, isiklike
kogemuste ja emotsioonide
loominguline väljendamine ning
väärtustamine. Selles on tähtsal
kohal noorte endi
osalemine/esinemine
laulupidudel,
muusikaüritustel ja õpilastööde
näitustel.
Teema „Väärtused ja kõlblus”
on seotud erinevate
väärtussüsteemide ja nende
seoste tundmaõppimisega
ajaloolis-kultuurilises kontekstis
ning isiklike väärtushoiakute ja
kõlbeliste tõekspidamiste
kujundamisega. Oluline on
valmisolek respekteerida
erinevaid arvamusi, üksteist
toetada ja julgustada tegevusi
kavandades ning korraldades.

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

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, 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.

eksperimenteerida;
9) on oma loovates lahendustes eetiline,
mõistab kunstniku vastutust; arvestab
keskkonnaja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi;
10) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi,
kasutades ainealast terminoloogiat.

Teemaga „Teabekeskkond” on
seotud vajaliku info leidmine
ning selle kriitiline analüüs.
Tähtsustub teabekeskkonna
kasutamise reeglite ja
intellektuaalse omandi kaitse
järgimine.
Teema „Tehnoloogia ja
innovatsioon” toetab muutuvas
tehnoloogilises elu-, õpi- ja
töökeskkonnas
toimetuleva inimese kujunemist.
Eelkõige on see seotud
kunstidele omaste praktiliste
loovtegevustega,
kus kasutatakse erinevaid oskusi
ja vahendeid ning leiutatakse ja
katsetatakse uusi
tehnoloogiaid/tehnikaid;
õppeülesandeid täites ning
esitledes rakendatakse
nüüdisaegseid tehnilisi
ja tehnoloogilisi vahendeid ning
võtteid.
Teema „Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine” on
kunstides seotud oma võimetest
ja huvidest
lähtuvalt sobiva
kunsti-/muusikaharrastuse
leidmisega. Olulisel kohal on
õppekäigud, kus
tutvutakse kunstide erinevate
väljunditega igapäevaelus ning
kunstidega seotud elukutsetega.
Õpilasi julgustatakse kujundama
ja väljendama oma seisukohti
ühiskonnas toimuvate
protsesside

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
loomingulistesse katsetustesse.
Kunstiainetes on võimalik teha
koostööd teiste ainete ja
ainevaldkondade piire ületavate
õppeprojektide kaudu.

Visuaalse materjali
kogumine,
süstematiseerimine ja
analüüsimine.
Oma ideega sobivate
väljendusvahendite
valimine ja töö tegemine
(joonistus, maal, kollaaž,
ruumiline objekt,
digitaalne pilt, video,
performance jne).
Töö esitlemine ja oma
valikute põhjendamine.
Kunstiteose analüüs ja
loov interpreteerimine.
Projektid ja õppekäigud
on seotud erinevate
õpikeskkondadega:
ateljee, loodus- ja
linnakeskkond,
muuseum, näitus,
virtuaalkeskkond jne.

kohta ning katsetama oma ideede
arendamist ja elluviimist.
Teema „Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus” võimaldab
kunstiainete kaudu parandada
õpilase
enesehinnangut ning tunnustada
kõiki õpilasi. Selleks on vaja
kooli toetust ülekoolilistest,
maakondlikest ja riiklikest
võistlustest, näitustest ja
kontsertidest osavõtmisel ning
esinemisvõimaluste
pakkumisel. Ülekooliliste
aineüleste projektide kaudu
õpitakse kavandama tegevusi
ning arvestama kogukonna
vajadusi, rakendades eesmärke
ellu viies kunstilisi vahendeid.
Teema „Keskkond ja
jätkusuutlik areng” on seotud
loodusliku ja kultuurilise
mitmekesisuse ning
jätkusuutlikkuse
väärtustamisega. Tähtsal kohal
on sotsiaalne aktiivsus –
seisukohtade ja hoiakute
väljendamine kunstialaste
tegevuste kaudu. Tähelepanu
pööratakse erinevate
keskkondade,
sh sotsiaalse keskkonna
toimimisele, inimtegevuse
mõjule keskkonna arengus ning
keskkonnaprobleemide
lahendamisel.
Kunstiainetes teadvustatakse
kunstitegevuste emotsionaalselt

tasakaalustavat mõju, millest
võivad
kujuneda püsivad harrastused.
See lõimub nii elukestva õppe
põhimõtte teadvustamise kui ka
läbiva teemaga „Tervis ja
ohutus”. Kunstiainetes
kasutatakse paljusid materjale,
töövahendeid ja
instrumente, mille puhul tuleb
järgida ohutuse ning
otstarbekuse printsiipe.
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