
AINE NIMETUS: AJALUGU II KOOLIASTMES 

Aine õpetamine toimub: II kooliastmes 
 
Põhikooli 5. ja 6. klassides 
Kokku kooliastmes:   3  tundi 
Tunnijaotus: 
5.  kl.  1 tund (35 tundi) 
6.  kl.  2  tundi (70 tundi) 

 

Pädevused põhikooli  II kooliastme lõpuks: 
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg, 
muinasaeg, vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number; 
2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid 
omavahel; 
3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi; 
4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 
5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta; 
6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid 
erinevate kultuurivaldkondade kohta; 
7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob 
lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel; 
8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja 
hindab neid kriitiliselt; 
9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja 
kirjeldust ning kasutab ajalookaarti. 

 

Läbivad teemad: 
 
Tehnoloogia ja innovatsioon 
Väärtused ja kõlblus 
Kultuuiline identiteet – integratsioon eesti keelega: keelte areng (eesti keel); kaardi 
tundmine – kus asub eesti, millised on tema naaberriigid, rahvad, pealinnad. 

 
  



Hindamine (erisused, kui on): 
 
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised, sisaldavad suul ist ja 
kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali ja piltidega, loovtööd ning jutustuse 
kirjutamist. Ajalooallikatega töötades analüüsitakse lisaks allika sisule allika 
usaldusväärsust info edasikandmisel. Üksikfaktide tundmisele eelistatakse olulisemate 
ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Lühijutu ning kirjelduse puhul 
hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ning märksõnade sobivust 
konteksti, stiili ja õigekirja. 
Kontrollimiseks ja hindamiseks on järgmised ülesanded: daatumite kandmine ajajoonele, 
daatumi märkimine sajandiga, kasutades nii araabia kui Rooma numbrit, sündmuste 
järjestamine ajaliselt, sobivate märksõnade leidmine nähtuse või ühiskonna 
iseloomustamiseks, kaardi tundmine, ühiskonna/sündmuse/nähtuse kirjeldamine, 
sarnasuste ja erinevuste väljatoomine kirjelduse alusel, lünkteksti täitmine, paaride 
ühendamine, lühijutu või kirjelduse koostamine märksõnade toel, allikateksti või pildi 
analüüs, küsimuste koostamine ja neile vastamine, erinevad avatud vastustega 
küsimused. 
Kuna 5. klassis ei taotleta süstemaatiliste teadmiste ega oskuste kujundamist, järgitakse 
seda ka hindamisel. Kontrolltöödega ei kontrollita enamat kui üht õpitud teemat korraga. 
Kirjelduse ja lühijutu hindamise aluseks  6-palline hindeskaala. Hinnatakse lühijutu või 
kirjelduse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete ja märksõnade sobivust konteksti. 

 



Ajaloo  ainekava,  5. klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
- kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase: sajand, 
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 
- teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega, 
kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, 
esemeline allikas; 
- kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu; 
- leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
- väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 
- kasutab ajalookaarti; 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
I teema: Ajaarvamine (10 tundi) 
Õpitulemused: 
Teema Ajaarvamine läbimise järel õpilane 
- kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase: sajand, 
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine; 
- kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus; 
- leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
- väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 
- kasutab ajalookaarti. 
Õppesisu: 
Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, 
lähiajalugu. 
II teema: Ajalooallikad (8 tundi) 
Õpitulemused: 
Teema Ajalooallikad läbimise järel õpilane 
- teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest; 
- töötab lihtsamate allikatega; 
- kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline allikas, 
esemeline allikas. 
Õppesisu: 
Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline 
allikas, muuseum ja arhiiv. 
III teema: Eluolu (8 tundi) 
Õpitulemused: 
Teema Eluolu läbimise järel õpilane 
- kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu; 
- leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 
- väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 
- kasutab ajalookaarti. 
Õppesisu: 
Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja 
traditsioonid, nende muutumine ajas. 
IV teema: Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud (9 tundi) 
Õpitulemused: 
Teema Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud läbimise järel õpilane 
- kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus; 
- leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid; 



- väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 
- kasutab ajalookaarti. 
Õppesisu 
- Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas 
õpetaja valikul. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
 
5. klassi ajalooõpetuses on soovitav kasutada õpilase aktiivse tegutsemise keskset, 
mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist lähenemist, millega ei taotleta tervikliku 
ajaloopildi loomist, vaid huvi äratamist ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult 
ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. 
Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, 
toetutakse varasematele teadmistele. 
Läbi õppetegevuse tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ja omandavad 
mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, 
suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne 
kirjaoskus. Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse 
erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku 
erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama 
ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest 
olulisemat esile tooma, koostama kava ja lühijuttu. Võimalusel viiakse läbi õppekäike ning 
muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid tunnistajaid kui 
uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse 
tundma kodukoha ajaloolisi paiku.Teretulnud on (arvutipõhised jm) simulatsioonimängud. 
Õppekäigud: 
Harjumaa muuseum, Tallinna Ajaloomuuseum, Mahtra talurahvamuuseum, arhiiv, 
Jõelähtme või Kiili tarandkalmed 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
 
Matemaatika: Ajatelg, rooma numbrid, aastatuhanded ja sajandid, nende määramine. 
Eesti keel: Info leidmine  teatmeteostest, kujutusvõime ja fantaasia arendamine.  
Loodusõpetus: Jääaja tekkeprotsessid, erinevate maade kliima.  
Kunstiõpetus: Koopamaalingud, savinõud,  kammkeraamika, reljeefid.  
Tööõpetus: Tööriistade meisterdamine. 
Muusikaõpetus: Üldlaulupidu. 
 
Läbivad teemad: 
Tehnoloogia ja innovatsioon; 
Väärtused ja kõlblus; 
Kultuuiline identiteet– integratsioon eesti keelega: keelte areng (eesti keel); kaardi 
tundmine – kus asub eesti, millised on tema naaberriigid, rahvad, pealinnad. 

 
  



Kasutatav õppekirjandus: 
 
Mitmekesised õppematerjalid, erinevat liiki allikad (fotod, kirjad, esemed nt perekogust), 
ajalookaart, teemaraamatud, filmid, muuseumid. 
PÄÄSUKESE LEND LÄBI AJALOO autorid Karolina Antons ja Terje Hallik – õpik ja töövihik 
 
A. Adamson, E. Värä. Ajaloo õpik 5. klassile. – Tln: Argo 2001; 
M. Laar, M. Tilk, E. Hergauk. Ajalugu 5. klassile. – Tln: AS Bit 2002; 
J. Sarapuu. Jutustusi ajaloost. 5. klassi ajalooõpik. – Viljandi: J. Sarapuu kirjastus 2002; 
D. Vseviov. Pilk ajalukku. 5. klassi õpik. – Tln: Koolibri 2002; 



Ajaloo  ainekava,  6. klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
 
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase: aeg, muinasaeg, vanaaeg, 
sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number; 
2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid 
omavahel; 
3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjuseid; 
4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 
5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta; 
6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid 
erinevate kultuurivaldkondade kohta; 
7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed ning loob 
lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel; 
8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja 
hindab neid kriitiliselt; 
9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja 
kirjeldust ning kasutab ajalookaarti. 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
 

1. Teema “Muinasaeg” läbimise järel õpilane: 

- kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 
- näitab kaardil ja põhjendab, miks ja millistes piirkondades sai alguse põlluharimine;  
- teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik 
ebavõrdsus, sugukond, hõim; 
- teab, et Eesti esimesed asustusalad olid Pulli ja Kunda inimasulad ja näitab neid kaardil. 

2. Teema “Vanad Idamaad” läbimise järel õpilane: 

- selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, näitab kaardil Egiptust ja 
Mesopotaamiat; 
- selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni 
Egiptuse ning Mesopotaamia näitel; 
- tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, 
kirjandus, kujutav kunst, Egiptuse püramiidid, Babüloni rippaiad; teab, et esimesed 
kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri; 
- teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon, selgitab, mis on Vana Testament; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, 
tempel, püramiid, preester; 
- teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Thutmosis III, Ramses II, 
Tutanhamon, Hammurabi, Mooses, Taavet. 

3. Teema “Vana-Kreeka” läbimise järel õpilane: 

- näitab kaardil: Kreeta, Kreeka, Balkani poolsaar, Ateena, Sparta, riigi laienemine 
hellenismi perioodil; 
- teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist; 
- tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb neid 
kirjelduse põhjal; 



- kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: 
kirjandus, teater, religioon, kunst, sport; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, 
aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, 
komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik; 
- teab, kes olid Zeus, Herakles, Homeros, Herodotos, Perikles, Aleksander Suur. 

4. Teema “Vana-Rooma” läbimise järel õpilane: 

- näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, 
Ida-Roomat ja Lääne-Roomat; 
- teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle 
laienemist; 
- selgitab Rooma riigikorda eri aegadel; 
- iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, 
patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, 
kodusõda, kristlus, piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, 
Konstantinoopol, ladina keel; 
- teab, kes olid järgmised isikuid ja iseloomustab nende tegevust: Romulus, Hannibal, 
Caesar, Augustus, Jeesus Kristus. 
 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
Õpitakse seletama ja kasutama ajaga, ajaloo periodiseerimisega ning käsitletavate 
teemadega seonduvaid mõisteid ja fraase. Õpiku ja lisamaterjali abil tutvutakse muinasaja 
ja vanaaja kohta käivate ajalooallikatega ning õpitakse nendest infot leidma ning seda 
kriitiliselt hindama. Õpitakse kirjeldama inimese elu ja tegevust muinas- ja vanaajal, 
selgitama muutusi, mis leidsid ühiskonnas aset seoses tehnoloogiliste, kultuuriliste ja 
poliitiliste muutustega. Õpitakse tundma tingimusi, milles kujunesid kõige vanemad 
kõrgkultuurid Egiptuses ja Mesopotaamias. Õpitakse kirjeldama vanaaja riiklikku 
korraldust ja elulaadi, muinas- ja vanaaja kultuuri- ja teadusesaavutusi, tähtsamate 
vanaaja valitsejate tegevust ning võrdlema nendega seonduvaid aspekte Egiptuse, 
Mesopotaamia, Kreeka linnriikide ja Rooma riigi näidetel. Kasutatakse IKT vahendeid 
õppetöö tõhustamiseks ning õpilaste vastavate oskuste kujundamiseks nii õppimisel kui 
töötulemuste esitlemisel. 
Õppekäigud:     
Eesti Ajaloomuuseum    

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Õppeained 
Eesti keel – Mütoloogia+Kadrioru kunstimuuseumi külastamine (Tööraamatuga 
ekskursioon); ajalehe koostamine, filmistsenaarium 
Matemaatika: Rooma ja araabia numbrid, positiivsed ja negatiivsed arvud. Geograafia: 
informatsiooni leidmine kaardilt. 
Loodusõpetus: aed ja põld elukeskkonnana 
Tehnoloogiaõpetus: 
Tehnika areng läbi ajastute, lähtudes materjalidest ja töötlusviisidest 
Geograafia: 
Põlluharimise esimesed piirkonnad kaardil, kiviaja asulad Eesti alal 
Kunstiõpetus: Keraamika. Skulptuur. Skulptuuride modelleerimine savist, Reljeef 
Arhitektuur: püramiidid, templid 



Kirjandus: Mütoloogia 
Läbivad teemad 
Teabekeskkond; 
Keskkond ja jätkusuutlik areng; 
Tehnoloogia ja innovatsioon; 
Väärtused ja kõlblus; 
Kultuuiline identiteet 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
Oluline on kasutada õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, seostada, 
täiendada ja rakendada. Õpikeskkonna kujundamisel on õpetajal võimalik kasutada 
järgmisi materjale: 
- Töövihik, töölehed; 
- Ajaloo atlas, seina- ja kontuurkaardid; 
- Filmid, nt Arheoloogiakeskuse õppefilm “Raua sulatamine” (J. Peets, K. Kello); 
- ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php); 
- IKT–põhine õppematerjal, nt Eesti muinasaeg, CD (AS Regio), interaktiivsed 
õppematerjalid, www.koolielu.ee ja www.miksike.ee materjalid; 
- Skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal; 
- Temaatiline lisakirjandus: ajaloolugemikud, populaarteaduslik kirjandus. 
- Mait Kõiv „Vanaaeg“ I ja II osa; Eda Maripuu, Ivo Maripuu, Ege Lepa töövihik „Vanaaeg“ I 
ja II osa. 

 
  



AINE NIMETUS: AJALUGU III KOOLIASTMES 

Aine õpetamine toimub: 
 
Põhikooli 7. -8. klassides 
Kokku kooliastmes:   6  tundi 
Tunnijaotus: 
7.  kl.  2 tundi (70 tundi) 
 8. kl.  2 tundi (70 tundi) 
 9. kl.  2 tundi (70 tundi) 

 

Pädevused põhikooli lõpuks: 
1) tunneb huvi mineviku vastu; 
2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut 
kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 
arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub 
lahendusteid; 
6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning hindab 
allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist keskkonda 
analüüsides; 
7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab oma 
arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi; 
8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma 
teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid. 

 

Läbivad teemad: 
 
Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervislik eluviis, keskkond ja jätkusuutlik areng, 
tehnoloogia ja innovatsioon 
Väärtused ja kõlblus 
Kultuuriline identiteet – omakultuuri väärtustamine; 
Teabekeskkond – oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata 
Kultuuriline identiteet – teadlik suhtumine teistesse kultuuridesse; 
Väärtused ja kõlblus – mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase 
teabe kohumine ja üldistuste tegemine; 
Teabekeskkond – oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata; 
Kodanikualgatus 

 

Hindamine (erisused, kui on): 
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised, sisaldavad suulist ja 
kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja 
uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Üksikfaktide tundmisele 
eelistatakse olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. 
Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, 
katkendi põhjal vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Pildi-



või fotoülesande puhul hinnatakse äratundmist, ajaloolise kontekstiga seostamist, 
iseloomustamist. 
Kaardiülesandes kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmist ja kaardile kandmist. 
Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 
analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist 
põhjendatud hinnangute kaudu. 
Kolmandas kooliastmes kasutatakse kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud 
vastusega ülesandeid. Avatud vastusega ülesanded: jutukese, arutluse kirjutamine 
märksõnade abil, kava koostamine; kaardi, pildi, allika analüüs; näidete esitamine 
olukorra, perioodi, sündmuse kirjeldamiseks ja iseloomustamiseks, oma valiku ja 
seisukoha põhjendamine, mõistete selgitamine. Etteantud vastusega ülesanded: 
järjestamine ajaliselt varasemast sündmusest alates, valikvastustega ülesanded – 
etteantud tunnuste klassifitseerimine. Muude ülesannetega kontrollitakse, kas õpilane on 
omandanud ajaloo kronoloogilised piirid, teab ja iseloomustab tähtsamaid 
ajaloosündmusi, isikuid, kultuurinähtusi ja –panust; seob Eesti ajaloo sündmusi kodukoha, 
naabermaade, Euroopa ja maailma ajalooga; leiab ajaloosündmuste ja –nähtuste 
sarnasusi ja erinevusi, põhjuseid ja tagajärgi; saab aru, et ajaloosündmusi võib mitmeti 
tõlgendada; kujundab oma seisukohta ja põhjendab seda, annab hinnangut; asetab end 
minevikus elanud inimese olukorda. 
Kirjaliku arutluse hindamisel on  aluseks  15-palline skaala. Hinnatakse arutluse vastavust 
teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise 
oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. 7. klassis 
harjutatakse koos klassiga arutluse kirjutamist. Kasutada esialgu etteantud märksõnu. 
 
Hindeskaala 15 punkti 
Töö struktuur (2 punkti) 
0 – töö ei ole struktureeritud, esitatud on ainult teemaarendus; 
1 – töö on struktureeritud, kuid ülesehitus ei ole loogiline: puudub sissejuhatus või 
kokkuvõte; 
2 – töö ülesehitus on tervik (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte). 
Teema avamine ja analüüs (4 punkti) 
0 – töö ei ole teemakohane, tekstis esitatu on seostamata või on alla nõutava pikkuse; 
1 – töö vastab teemale, kuid on lihtsakoeline jutustus; 
2 – teema on avatud pealiskaudselt ja ühekülgselt, põhineb valdavalt näidetel; 
3 – teema on avatud piisavalt, töö on kirjeldav-jutustav; 
4 – teema on avatud põhjalikult, analüüs põhineb võrdlusel, põhjus-tagajärg seostel. 
Ajastu tundmine, orienteerumine ajas (2 punkti) 
0 – õpilane asetab sündmused valesse ajajärku; 
1 – õpilane orienteerub ajastus, ajab segamini sündmuste toimumise järjekorra või toob 
sisse mõned käsitletavas ajas mitte toimunud sündmused; 
2 – õpilane orienteerub ajas adekvaatselt. 
Faktid (3 punkti) 
0 – töös on rasked faktivead, näiteid/fakte pole esitatud; 
1 – faktid pole teemaga seotud, töös on mõned kergemad faktivead; 
2 – esitatud on üksikud teemaga seostatud faktid; 
3 – fakte on esitatud piisavalt. 
Järeldused ja hinnangud (2 punkti) 
0 – järeldused ja hinnangud puuduvad, ei ole teema- või asjakohased; 
1 – kirjutajal on oma seisukoht, kuid seda ei ole põhjendatud; 
2 – kirjutajal on oma seisukoht, mis on argumentide ja näidetega põhjendatud. 
Õigekiri ja stiil (2 punkti) 



0 – teksti sõnastus ja õigekiri on puudulik, esinevad tõsised kirjavead; 
1 – esineb üksikuid sõnastus- ja õigekirjavigu; 
2 – teksti sõnastus ja õigekiri on korrektsed. 
 

  



Ajaloo  ainekava,  7 . klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
1) iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, 
naturaalmajandust, talupoegade ja feodaalide elulaadi; kiriku osa keskaja ühiskonnas ning 
kultuuripärandi säilitajana ja maailmapildi kujundajana; teab, kuhu tekkisid keskaegsed 
linnad, iseloomustab keskaegse linna eluolu; 
2) iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi 
jagunemist; 
3) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste 
vallutusi; 
4) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi; 
5) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused; 
6) nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu 
muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust; 
7) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik; 
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, 
senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, 
Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, 
Meka; 
9) teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust. 
10) teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng 
ja reformatsioon; 
11) iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning 
reformatsiooni 
mõju; 
12) seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi; 
13) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, 
luteri usk, renessanss, humanism; 
14) teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende 
tegevust. 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja ühiskonna üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, 
ühiskonnakorraldus, läänikord, eluolu ja maailmapilt. 
Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse alused, kiriku osa ühiskonnas, ristisõjad, keskaja 
ülikoolid ja teadus, romaani ja gooti stiil. 
Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm tuumikala: 
Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. 
Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju Euroopale. 
Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik. 
Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, 
tsunftikord, linnade valitsemine. 
Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. 
Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja 
ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. 
Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, 
parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, eluolu keskajal. 
Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, 
majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci. 



Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja 
Euroopa mõju avastatud maades. 
Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther. 
Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused ja tagajärjed. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
 
Võimalusel korraldatakse õppekäike, ekskursioone, õppetunde muuseumis ja arhiivis. 
Selleks on Eesti muinas– ja keskaja õppimiseks palju võimalusi. Õppekäigud ja 
ekskursioonid ajaloolises keskkonnas tekitavad suuremat huvi kodukoha ajaloo vastu. Siit 
võiks alata esimese uurimusliku töö kirjutamine. Aktiivse õppetegevuse kaudu õpitakse 
nägema ühiskonna arengus olulisi seoseid, probleeme, neid analüüsima, tegema järeldusi, 
pakkuma välja lahendusi, kujundama oma seisukohta ja seda põhjendama. 
Õpitakse leidma kaardil Frangi riigi asukohta ja selle jagunemist, viikingite retkede 
põhisuundi, araablaste asuala ja vallutusi ning võrreldakse tänapäeva kaardiga. Õpitakse 
tundma ja iseloomustama feodaalse ühiskonna tunnusjooni, võrreldakse erinevate 
seisuste elulaadi. Iseloomustatakse kiriku osa ja tegevust keskaegses ühiskonnas, õpitakse 
tundma islami usu põhitunnuseid ja araabia kultuuri eripära. Käsitletakse eestlaste eluolu 
ja tegevusalasid muinasaja lõpus, võitlust võõrvõimude sissetungi vastu, muistse 
vabadusvõitluse tagajärgi. Õpilasi suunatakse otsima jõukohast lisamaterjali keskaegse ja 
varauusaegse ühiskonna kohta. Õpitakse koostama kava, lühijuttu, referaati ning neid 
ette kandma, sh IKT vahendeid rakendades. Õpitakse tundma riikidevahelise sõjategevuse 
põhjusi, tulemusi ja tagajärgi Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Iseloomustatakse ja 
võrreldakse romaani ja gooti stiili ning renessanssi. Analüüsitakse maadeavastuste 
eeldusi, põhjusi ning suunatakse õpilasi leidma ja selgitama maadeavastuste mõju 
ühiskonna edasisele arengule ja uue maailmapildi kujunemisele. Õpitakse tundma 
reformatsiooni tähendust ja mõju keskaja ühiskonna, majanduse ning kultuuri arengule. 
Käsitletakse ajalooliste isikute tegevust ning nende rolli erinevates ajaloosündmustes. 
iTEC projektis osalemine 

 
  



Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Õppeained 
Eesti keel – Elulood, folkloor, uskumused ja nõidumine 
Kunst: kirik kui sakraalehitus, kaardipildi kujundamine 
Geograafia: informatsiooni leidmine kaardilt, araablaste vallutused, viikingite retked 
 
Läbivad teemad 
Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervislik eluviis, keskkond ja jätkusuutlik areng, 
tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
 
Oluline on kasutada muid õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, täiendada ja 
rakendada. Õpikeskkonna kujundamisel on õpetajal võimalik kasutada järgmisi materjale: 
- Töövihik, töölehed; 
- Ajaloo atlas; 
- ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php), nt MuinasTV “Keskaegne maja”; 
- IKT–põhine õppematerjal: interaktiivsed materjalid, näiteks www.koolielu.ee ja 
www.miksike.ee materjalid; 
- Seinakaardid, skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal; 
- Temaatiline lisakirjandus: allikad, ajaloolugemikud, populaarteaduslik kirjandus, 
temaatiline ilukirjandus. 
- Muuseum, ajalooline keskkond: keskaegne linn, kirik, muuseum, arhiiv, arheoloogilised 
paigad, muinaslinnused, ordu-ja piiskopilinnused, arheoloogiakeskus, jm. 
Inna Põldsam-Jürjo, Juhan Kreem, Ursula Vent. Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I ja II 
osa + töövihikud 

 
  



Ajaloo  ainekava,  8 . klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
 
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 Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende 
tegevust. 
10) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite; 
11) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas; 
12) selgitab Eesti iseseisvumist; 
13) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
14) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi; 
15) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik 
liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, 
sotsialism. 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
 
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, 
valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. 
sajandi valgustatud absolutism Preisimaa näitel, Friedrich II. 
Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti 
erikord, Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja 
poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna). 
USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus. 
Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused ja kulg, 
Napoleoni reformid, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa 
ajaloos. 
Kultuur: barokk, klassitsism. 
 
Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, 
industriaal-ühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused. 
Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa näitel, 
Saksa keisririik. 
Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi äärealade poliitika, 
talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused, venestusaeg, 
1905. aasta revolutsiooni tagajärjed. 



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

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
Õpitakse tundma valgustusajastul toimunud muutusi riikide valitsemises. Analüüsitakse 
poliitiliste reformide mõju ühiskonna arengule, käsitledes seda erinevate inimeste 
vaatevinklist. Tuvastatakse erinevusi reformide ja revolutsioonide kaudu toimunud 
muutustes. Võrreldakse USA riiklikku korraldust Euroopa uusaegsete riikidega ning 
õpitakse tundma uusaegse ühiskonna põhijooni Euroopas. Õpitakse tundma Prantsuse 
revolutsiooni ning Napoleoni sõdade põhjusi, tagajärgi ning mõju Euroopale, tööstusliku 
pöörde mõju majandusele ja ühiskonnale 19. sajandil ning rahvusriikide 
kujunemisprotsessi Saksamaa näitel; Eesti rahvusliku liikumise eeldusi, sündmusi ja 
liidreid. Analüüsitakse ja õpitakse tundma Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi, Eesti 
iseseisvumisega seotud sündmuste käiku. Kaardil vaadatakse Esimese maailmasõja eel 
tekkinud liitusid, sõja käiku ja osalenud riike ning Versailles´ i rahu tulemusel kujunenud 
Euroopa riikide piire, ja võrreldakse seda olukorda tänapäevaga. Kolmandas kooliastmes 
on oluline omandada uurimustöö koostamise kogemus. 8. klassis sobivad selleks 
kodukoha ajalooga seotud teemad. 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Lõimumine 
Kunstiõpetus, Versailles loss 
Greograafia – kaardiõpetus; 
Inglise keel – riiklikud sümbolid 
Geograafia - Läänemeremaad 
Eesti keel - talurahvakoolid, nõiaprotsessid, rahvaluule, kõne kirjutamine, märkmete 
tegemine, referaadi koostamine, konspekti tegemine, reklaam ja ajakirjandus 
(propaganda), Euroopa teater ja lavastamine 
Kirjandus – teksti analüüs; geograafia – Eesti ja Euroopa kaart; 
Kunst – Kunstivoolud: barokk, rokokoo, klassitsism, realism; olustik; 
Emakeel – suuline eneseväljendusoskus: 
Muusika – rahvuslik muusika, laulupidu 
Läbivad teemad: 
 Väärtused ja kõlblus; jätkusuutlikkus 
Kultuuriline identiteet – omakultuuri väärtustamine; 
Teabekeskkond – oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata 
Kultuuriline identiteet – teadlik suhtumine teistesse kultuuridesse; 
Väärtused ja kõlblus – mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase 
teabe kohumine ja üldistuste tegemine; 
Teabekeskkond – oskus leida informatsiooni ja seda kriitiliselt hinnata; 
Kodanikualgatus. 

 



Kasutatav õppekirjandus: 

 
Lisaks õpikule on oluline kasutada muid õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, 
täiendada ja rakendada. Õpikeskkonna kujundamisel on õpetajal võimalik kasutada 
järgmisi materjale: 
- Töövihik, töölehed; 
- Ajaloo atlas: „Ajaloo atlas põhikoolile“, „Eesti ajaloo atlas“; „Maailma ajalugu“ 
- Filmid: ERR saadete arhiivist (www.etv.ee/arhiiv.php), näiteks Eesti aja lood; 
- IKT–põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, www.koolielu.ee ja 
www.miksike.ee materjalid, internet; 
- Seinakaardid, skeemid ja tabelid, jm illustratiivne materjal 
- Temaatiline lisakirjandus: allikad, ajaloolugemikud, populaarteaduslik kirjandus, 
ilukirjandus; 
- Ajalooline keskkond, muuseum. 
Tannberg, T, jt. “Uusaeg VIII klassile” (õpik), “Avita” 1998 
Tamberg, E. “Uusaeg VIII klassile” (töövihik), “Avita” 1998 

 
  



Ajaloo  ainekava,  9 . klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
- näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles´ süsteem); 
- toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail; 
- iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
- iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail 
ja vaikival ajastul; 
- iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi 
kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: demokraatia, diktatuur, autoritarism, 
totalitarism, ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste 
Liit, Versailles` süsteem, “vaikiv ajastu”, parlamentarism, Tartu rahu; 
- teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende tegevust: Jossif Stalin, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson; 
- näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel ookeanil ja 
Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel; 
- iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel ja toob esile 
Teise maailmasõja puhkemise põhjusi; 
- selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos; 
- iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist; 
- teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja tulemused 
ja tagajärjed; 
- teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ja mis riikidest moodustus Hitleri-
vastane koalitsioon; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: MRP, holokaust, küüditamine, Baaside leping, 
okupatsioon, Atlandi Harta, ÜRO. 
- iseloomustab külma sõja kujunemist ja olemust, toob esile selle avaldumise valdkonnad 
ja vormid; 
- näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma poliitilisel 
kaardil 1990. aastail; 
- iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel; 
- iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu 
koosseisus; 
- toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed; 
- analüüsib Eesti iseseisvumise taastamist ja Eesti Vabariigi arengut; 
- iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil; 
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, 
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi 
Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon; 
- teab, kes olid järgmised isikud ja iseloomustab nende tegevust: Mihhail Gorbatšov, Boris 
Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar, Mart Laar. 

 
  



Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
Rahvusvaheline olukord, Pariisi rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest 
maailmasõda, Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas. 
Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed. 
Demokraatia ja diktatuurid 1920.-1930. aastail, demokraatia ja diktatuuri põhijooned, 
demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism Itaalia näitel, totalitarism NSV 
Liidu ja Saksamaa näitel. 
Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, demokraatliku 
parlamentarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, välispoliitika. 
Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, tehnika areng, 
aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja kunst, uued 
propagandavahendid. 
Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP. 
Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp, sõdivad pooled, rinded, holokaust, ÜRO 
asutamine. 
Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, juuniküüditamine, 
sõjategevus Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon 
 
Külm sõda, külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad. 
Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel. USA ühiskond, sisepoliitika, 
ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng, Ida- ja 
Lääne-Saksamaa suhted. 
Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, sula, 
stagnatsioon. 
Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid, kollektiviseerimine, 
industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu. 
Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris 
Jeltsin, Saksamaa ühinemine. 
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine. Laulev revolutsioon, Balti kett, põhiseadusliku 
korra taastamine. 
Maailm alates 1990. aastaist, üldülevaade, Euroopa Liidu laienemine, NATO laienemine, 
uued vastasseisud. 
Kultuur ja eluolu 20. sajandi teisel poolel. Teaduse ja tehnika areng, aatomiuuringud, 
infotehnoloogia, massikultuur, naine ja ühiskondlik elu, muutused mentaliteedis. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
 
Kaardi alusel õpitakse tundma, mis territoriaalsed muutused toimusid Versailles` 
rahulepingu järel: Saksamaa piirid, impeeriumide lagunemine, iseseisvunud riigid. 
Võrreldakse kaardiga enne Esimest maailmasõda. Samuti õpitakse kaardi alusel tundma 
muutusi Teise maailmasõja järel: Saksamaa piirid, Saksamaa lõhestamine, iseseisvate 
riikide kadumine, tähtsamad rinded ja lahingud, MRP mõjusfäärid. Võrreldakse kaardiga 
enne Teist maailmasõda. 
Õpitakse tundma rahvusvahelise elu sündmusi, erinevate riikide välispoliitilisi taotlusi, 
analüüsitakse Versailles` süsteemi mõju, ülemaailmse majanduskriisi mõju, tehakse 
järeldusi, miks rahvusvaheline olukord teravnes. Iseloomustatakse ja võrreldakse 
demokraatiat ja diktatuuri. Analüüsitakse diktatuuri eri vormide sarnasusi ja erinevusi. 
Õpitakse tundma Teise maailmasõja eelset rahvusvahelist olukorda ja riikidevahelisi 
suhteid, välja tooma Teise maailmasõja põhjusi. 



Analüüsitakse allikaid, sh dokumente ja õpitakse tundma baaside lepingu ja MRP 
lisaprotokollide sisu ning olukorda, milles lepingud sõlmiti, tehakse dokumentidele 
tuginedes järeldusi ja antakse hinnanguid. Õpitakse tundma sündmuste kronoloogiat 
Eestis ja sündmuste seotust rahvusvahelise olukorraga. Analüüsitakse Eesti Vabariigi 
võimalusi ja valikuid Teise maailmasõja eel ja ajal. 
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Õpitakse tundma ajalooliste isikute elu ja tegevust. Suunatakse õpilasi ise informatsiooni 
otsima, erinevaid infokanaleid kasutama. Õpitakse tundma Eesti Vabariigi ajaloo põhisisu 
ja arengu põhijooni. Õpitakse tundma üldisi muudatusi nii maailma kui eesti kultuuri 
arengus. Õpilased koostavad esitlusi individuaalselt või rühmatöö tutvustamiseks IKT 
vahendeid kasutades. 
Ajalooalane uurimustöö võib olla elusolevate vanema põlvkonna esindajate või sugulaste 
elukäigu uurimine, seoste loomine õpitud lähiajaloo, pereloo ja kodukoha ajaloo vahel. 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Geograafia: Euroopa ja maailma poliitiline kaart. 
Kirjandus: kirjeldused majanduskriisist, inimene sõjas, valikute ees 
Eesti keel – Maailmasõdade vaheline kultuur, tarbetekstid, plakat 
Läbivad teemad 
ühiskonna jätku-suutlikkus, tervislik eluviis, tehnoloogia ja innovatsioon. 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
- Ajaloo atlase, kontuurkaardid, seinakaardid, skeemid ja tabelid; 
- Illustratiivne pildimaterjal, fotod, kroonikafilmid, näiteks filmid „Detsembrikuumus“, 
„Nimed marmortahvlil“; 
- EV põhiseadused, dokumendikogumikud (nt Asutava Kogu dokumendid), 
allikakogumikud, nt Baltimaade ajaloo lugemik. Avita. 2002; Eesti ajaloo 
pöördepunktid.Dokumente ja materjale vene õppekeelega gümnaasiumile. Kirjastus Argo. 
2008; 
- Ajalooõpetaja käsiraamatud, nt Tagasivaade minevikku, erinevad vaatenurgad. Zvaigsne. 
2000; Ajalugu ei ole ainult minevik, minevik ei ole veel ajalugu. EAS.2004; Holokaust, 
õppematerjal. EAS. 2007; Kommunistlike režiimide kuritegudest, õppematerjal. OÜ 
Infotrükk. 2009; 
- Elulooraamatud, teemakirjandus, ajalooalane ilukirjandus; 
- Digitaliseeritud ajalehed (www.dea.ee); 
- ERR saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php) 
- dokumentaalsarjad nt „Tuulepealne maa“, „Eesti aja lood“; 
- IKT–põhised õppematerjalid: interaktiivsed töölehed, nt www.koolielu.ee ja 
www.miksike.ee materjalid; 
- Muuseum ja ajalooline keskkond. 
Värä, Einar; Pajur, Ago; Tannberg, Tõnu. “Lähiajalugu IX klassile I ja II osa” (õpik), “Avita” 
2015-2016 
Tamberg, E. Linnus, U. “Lähiajalugu IX klassile” (töövihik), “Avita” 2015-2016 

 
  



AINE NIMETUS: ÜHISKONNAÕPETUS II KOOLIASTE 

Aine õpetamine toimub: 
 
Põhikooli 6. klassis 
Kokku kooliastmes:   1  tundi 
Tunnijaotus: 
 6. kl.  1 tundi 

 

Pädevused põhikooli lõpuks: 
 
1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus; 
2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid; 
3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme 
koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 
4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid 
(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus); 
5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse 
õigused ja vastutus; 
6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; 
põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära 
ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista; 
7) mõistab inimeste iseärasusi, teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja 
füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ja 
valmis koostööks, oskab vältida ja lahendada konflikte; 
8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest 
ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust 
omanikuna ja tarbijana; 
9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; 
esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, 
kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd; 
10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides. 

 

Läbivad teemad: 
Kellest koosneb ühiskond 
Demokraatlik ühiskonnakorraldus 
Inimeste tegutsemise peamised ressursid 
Inimesed ja sedaused 
Inimene ja teave 

 

Hindamine (erisused, kui on): 
 
Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi, kaardi 
tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded, mõiste ja selgituse kokkuviimine, 
teabe tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms), info leidmine, kasutamine ja 
rühmitamine. Selles vanuseastmes on eriti oluline, et arutlusoskust kujundavaid ja 
kontrollivaid ülesandeid koostades järgitaks jõukohasuse põhimõtet. Alustada tuleks 
lihtsamatest ülesannetest, kus õpilasele on lahendamiseks antud märksõnad, ülesande 
mõistmist ja lahendamist toetav selgitus ning täpne juhend. 

  



Ühiskonnaõpetuse  ainekava,  6 . klass 

Pädevused klassi lõpuks: 
 
1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja 
sallivus; 
2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja 
kultuuritraditsioone; 
3) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid; 
4) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis; 
5) suhtub sallivalt erinevustesse; 
6) teab ja hoiab kogukonna traditsioone; 
7) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus); 
8) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm 
mõjutab elu Eestis. 
9) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, 
kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus; 
10) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende 
tegevust; 
11) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende 
tegevust; 
12) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral; 
13) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub 
vajajatele abi. 
14) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia; 
15) iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja 
sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud); 
16) nimetab ja austab inimõigusi; 
17) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja 
Vabariigi Presidendi peamisi ülesandeid; 
18) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse 
kohta; 
19) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid 
seaduskuuleka käitumise kohta. 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
 
Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed 
jm). 
Sooline võrdõiguslikkus. 
Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere. 
Euroopa riigid, Eesti naaberriigid. 
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus. 
Noorteorganisatsioonid. 
Eakohased kodanikualgatuse võimalused. 
Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused. 
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. 
Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus. 
Kohalik omavalitsus. 
Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon. 
Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 



Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. 
Kooli sisekord (kodukord). 
Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste 
ja vastutuse tasakaal. 
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine. 
Elukutsed - teadmised ja oskused. Elukestev õpe. 
Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. 
Teadlik, säästev tarbimine. 
Töökultuur ja tööeetika. 
Raamatukogu, internet. 
Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon. 
Teadlik infotarbimine ja -edastamine. 
Autoriõiguste kaitse. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
 
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, ühistegevus 
ja vabatahtlik töö; õpimapi ja uurimistöö koostamine (küsitluse läbiviimine, 
viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine jms); infootsing teabeallikatest, allikate 
kasutamine (nt temaatiline tekst, statistika, dokument, kaart jne); töölehtede täitmine, 
loovtöö kirjutamine; juhtumianalüüs; praktilised tööd: klassielu reeglite, päevaplaani ja 
isikliku eelarve koostamine jne; õppekäigud – Eesti Vavariigi Riigikogu, Valitsus. 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
Läbivad teemad: 
Kultuuriline identiteet 
Kellest koosned ühiskond 
Demokraatlik ühiskonnakorraldus 
Inimeste tegutsemise peamised ressursid 
Inimesed ja seadused 
Inimene ja teave 
 
Lõimumine 
Eesti keel ja kirjandus: teemad „Rahvaluule“, „Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus“; 
soorollide kujutamine ilukirjanduses; Kodanikuühiskond ja rahvussuhted; 
Võõrkeeled: teema „Kodu ja lähiümbrus“ all kodu ning koduümbrus; Eesti naaberriigid  
Ajalugu: kogukonna identiteedi teke; soorollide kujunemine ja muutumine; kogukondade 
kujunemine ja roll; Euroopa tsivilisatsiooni kujunemine; erinevad riigiinstitutsioonid ajaloo 
vältel; seaduste teke ja roll 
Inimeseõpetus: teema „Suhtlemine teistega“ all eelarvamuste mõju; sugudevahelised  
erinevused, soorollid; kogukonnasisesed suhted  
Matemaatika: statistilise materjali kasutamine 
Kunstiõpetus: teema avamine omaloomingus 
Loodusõpetus: planeet Maa 

 
  



Kasutatav õppekirjandus: 
Riina Kippak, Anne Klooren, Ene Kulderknup, Kaja Peetris „Mosaiik“ õpik+töövihik 
õpik, töövihikud, õpetaja käsiraamatud, kaart, kontuurkaart, ajakirjanduses ilmunud 
teemakohased artiklid, teemakohased filmid 
Rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (N: Eestimaa Rahvuste Ühendus 
infolehed http://www.nationalities.ee/; Eesti Kirikute Nõukogu http://www.ekn.ee jne), 
raamatute sari „Rahvused Eestis”, dokumentaalfilmid sarjast „Etnomosaiik”, kohaliku 
omavalitsuse kodulehekülg.  
Maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee 
Nimede päritolu, onomastiline andmebaas: http://www.history.ee/ono/ 
Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), noorteorganisatsioonid (N kodutütred 
http://www.kodutytar.ee, skaudid http://www.skaut.ee/, ELO http://www.elo.ee/ jne). 
E-demokraatia võimalused (N: Riigiportaal http://www.eesti.ee jne). 

 
  

http://www.maailmakool.ee/


AINE NIMETUS: ÜHISKONNAÕPETUS III KOOLIASTMES 

Aine õpetamine toimub: 
 
Põhikooli 9. klassis 
Kokku kooliastmes:   2  tundi 
Tunnijaotus: 
 9. kl.  2 tundi 

 

Pädevused põhikooli lõpuks: 
1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise 
kohta; 
toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 
2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis 
toimima 
vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 
3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; 
tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 
4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- 
ja 
omavalitsusasutustega; oskab leida ja kasutada vajalikku õigusakti; järgib seadusi; kasutab 
kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab näidete kaudu vabaühenduste 
toimimise 
põhimõtteid ja eesmärke; 
5) tunneb Euroopa Liidu ülesehitust, väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi 
rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke; 
6) selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli 
majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb 
maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega; 
7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab 
oma 
karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning 
tegevuse 
tagajärgi prognoosides; 
8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust 
tarbijana; 
9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autorikaitset; oskab leida vajalikku 
teavet ja 
vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 
10) teab, mis on üleilmastumine ja toob näiteid üleilmastumise mõjudest majandusele, 
kultuurile, keskkonnale jne. 

 

Läbivad teemad: 
 
Õppekava läbivad teemad, mille metoodilisi ja sisulisi rõhuasetusi ühiskonnaõpetus 
toetab, on esmajoones meediaõpetus (täpsemalt toimimine teabekeskkonnas), keskkond 
ja säästev areng. 

 
  



Hindamine (erisused, kui on): 
Ühiskonnaõpetuse õpitulemuste hindamine kolmandas kooliastmes lähtub õppekava 
üldosas, aga ka teistes hindamist reguleerivates dokumentides toodud hindamisalustest.  
Otseselt hinnatakse teadmisi ja nende rakendamise oskust, kaudselt ka üldoskusi, 
sealhulgas õpioskusi (materjali leidmine, refereerimine ja korrektne viitamine, töö 
vormistamine, koostööoskused jne) ja üldpädevusi. 
Hindamine ühiskonnaõpetuses tähendab eelkõige  ainekavaga määratletud  õpitulemuste 
saavutatuse ja õppija arengu mõõtmist. 
Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised:  kindlasti arvestatakse õpilaste 
vanust, nende individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime 
tulla. 
 
Kolmandal kooliastmel sooritatakse hindamiseks arvamuslugusid, millega saab mõõta nii 
seda,  kas omandatud teadmised on süsteemsed ning kas õpilane oskab neid õigesti 
kasutada kui ka väärtushinnanguid. Väärtuste omandatust ja hoiakute kujunemist  
võimaldavad mõõta rollimängud, juhtumianalüüsid, rühmatöö. 
Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö planeerimise, läbiviimise, tulemuste tõlgendamise, 
järelduste tegemise ning tulemuste esitamise  oskust. 
Hindamine on nii hinnanguline kui ka numbriline. 

 
  



Ühiskonnaõpetuse ainekava,  9. klas 

Pädevused klassi lõpuks: 
Tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise kohta; 
toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud  
enesearendamisele;  
Määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis 
toimima vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus  
ning maailmas;  
Tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; 
tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub  
sallivalt;  
Tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- ja 
omavalitsusasutustega; oskab leida ning kasutada vajalikku  
õigusakti; järgib seadusi; kasutab kodanikuühiskonna tegutsemisvõimalusi; selgitab 
näidete kaudu vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke;  
Tunneb Euroopa Liidu ülesehitust ja väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi 
rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;   
Selgitab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli 
majanduses;  mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja  
erasektor; tunneb maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses 
maksudega;   
Hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab 
oma karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt  
analüüsides ning tegevuse tagajärgi prognoosides;  
Hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust 
tarbijana;  
Analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autorikaitset; oskab leida vajalikku teavet 
ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid;  
Teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta majandusele, 
kultuurile, keskkonnale jne. 

 

Õppekava sisu (teemad, põhimõisted): 
 ÜHISKOND KUI INIMESTE OLEMASOLU VIIS. Ühiskonnaelu valdkonnad. 
Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Varanduslik kihistumine. Inimeste huvide 
mitmekesisus ja selle avaldumisvormid. Normide osast ühiskonnasuhetes. Õigus ja 
õiglus. Õigus- ja moraalinormid. Sotsiaalsed normid ja väärtused. Milline on Eesti 
ühiskond? 
RIIGI MÕISTE JA FUNKTSIOONID. Eesti riiklik korraldus. Riigi mõiste ja 
funktsioonid. Eesti Vabariigi põhiseadus Eesti riigivormist ja -korrast. Rahvas, 
elanikud ja kodanikud. Riigikogu. Saadikute õigused ja kohustused. Vabariigi 
President. Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus. Eesti Vabariigi õigus- ja 
korrakaitseorganid. Kodanikukaitse. Eesti riigikaitse struktuur ja funktsioonid. Eesti 
Vabariik rahvusvahelistes organisatsioonides. 
KODANIKUÜHISKOND. Kodanikukultuur. Kodanikualgatus. Mittetulundusühingud. 
Kohalikud kogukonnad. Naabrivalve. Käitumine kriisiolukorras. 
 RAHVAS, PÕHISEADUS JA DEMOKRAATIA. Õigusriik. Inimõigused. Eesti 
Vabariigi põhiseadus. Põhiõigused, vabadused ja kohustused Eesti Vabariigi 
põhiseaduses. Usk ja usuvabadus. Sõltumatu ajakirjandus. Õigus avalikule teabele. 
Informatsiooni kättesaadavus. 
ÜKSIKISIK, RIIK JA ÕIGUS. Seadus ja seaduskuulekus. «Kodakondsuse seadus». 



Igaühe õiguste, vabaduste ja kohustuste ühetaolisuse printsiip. Demokraatliku 
kohtupidamise põhimõtted. 
RIIK JA MAJANDUS. Majandusringlus. Turumajandus. Ettevõtlus. Konkurents ja 
riigi roll majanduses. Riigieelarve. Maksud, nende otstarve. Ühishüved ja sotsiaalne 
turvalisus. Raha ja pangandus, väärtpaberid. Eesti majandusliku arengu võimalused. 
Eesti tööturg ja tööturupoliitika. 
 INDIVIID JA MAJANDUS. Rikkus ja vaesus. Peremajandus. Karjääri ja 
toimetuleku planeerimine. Konkurents tööturul. Tööseadusandlus. Tarbijakaitse ja 
tarbijakäitumine. 

 

Tegevused (projektid, õppekäigud, ühistegevused jne): 
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimäng, arutelu, diskussioon, 
väitlus, ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, projektõpe (nt  
heategevusprojektid; referaadi, uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine 
(viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine); temaatilised mängud, nt tarbijakaitse;  
infootsing teabeallikatest ja andmete töötlemine ning esitamine IKT võimalusi kasutades; 
statistika, allikate, sh juriidiliste tekstide ja kaardi analüüs; töölehtede  
täitmine; reklaami, teemakohaste filmide jms kriitiline analüüs; juhtumianalüüs; 
dokumendiplankide täitmine jne; õppekäigud. 

 

Lõimumine teiste ainete ja läbivate teemadega: 
 
Kodanikukasvatuse näol on tegemist on integratiivse üle- õppekavalise õpetusega. 
 III kooliastmel integreerib ühiskonnaõpetus lisaks spetsiifilisele ainesisule 
teiste õppeainete (eeskätt ajaloo, inimeseõpetuse, geograafia ja kirjanduse) vahendusel 
omandatud vastavaid teadmisi, hoiakuid, lähtudes esmajoones Eesti Vabariigist. 
Õppekava läbivad teemad, mille metoodilisi ja sisulisi rõhuasetusi 
ühiskonnaõpetus toetab, on esmajoones meediaõpetus (täpsemalt toimimine 
teabekeskkonnas), keskkond ja säästev areng. 
Eesti keel - plagiaat 

 

Kasutatav õppekirjandus: 
Ühiskonnaõpetuseks vajalikud õppevahendid: 
• Eesti Vabariigi poliitiline kaart; 
• Euroopa poliitiline kaart; 
• Eesti Vabariigi põhiseadus (iga õpilase jaoks); 
• ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (soovitavalt 2-3 õpilase peale üks eksemplar); 
• ÜRO lapse õiguste konventsioon (soovitavalt 2-3 õpilase peale üks eksemplar); 
• õppeotstarbelised DVD-d, CD-d; 
• erialased teatmeteosed, ajalehed  ja ajakirjad, statistilised ja metoodilised 
materjalid. 
 
Õppekirjandus – Anu Toots „Sootsium“ õpik+töövihik, kaart, kontuurkaart, ajakirjanduses 
ilmunud teemakohased artiklid, teemakohased filmid. 
 
Kodaniku käsiraamatud – http://www.meis.ee/est/raamatukogu/?ID=109&view=view, 
„Inimene ja ühiskond: Ühiskonnaõpetuse õppematerjal” 2006. Suvekooli materjalid: 
Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool, Narva-Jõesuu, 26.-29. juuni 2007. 
Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised väljaanded 
(N: Postimees www.postimees.ee), autorikaitse seadus, „Meediaõpetus üldhariduskoolis: 



Õpetaja käsiraamat” 2004, tuntumad otsingumootorid (N: google, neti jne), kooliga 
seotud infoportaalid (N: Miksike http://www.miksike.ee/, Koolielu www.koolielu.ee jne), 
Interneti põhised teatmeteosed (N: wikipedia), noorteportaalid (N: http://www.kuut.ee/), 
suhtluskeskkonnad, ajakirjaniku eetikakoodeks (http://www.eal.ee), E-raamatukogud (N: 
ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (N: YouTube, napster, soulseek jne). 
 
Rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (N: Eestimaa Rahvuste Ühendus 
infolehed http://www.nationalities.ee/; Eesti Kirikute Nõukogu http://www.ekn.ee jne), 
raamatute sari „Rahvused Eestis”, dokumentaalfilmid sarjast „Etnomosaiik”, sidususega 
tegelevad organisatsioonide koduleheküljed (N: Eesti koostöö Kogu http://www.kogu.ee), 
Eesti inimarengu aruanded, soolise võrdõiguslikkusega seotud elektroonilised materjalid 
(N: sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/index.php?id=98), statistilised 
andmebaasid (N: statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/). 
 
Lapse õiguste konventsioon, inimõiguste ülddeklaratsioon, „Inimkaubanduse ennetamine: 
metodoloogia tööks noortega” 2005, noorte abitelefonid (N: Lasteabi telefon 116111), 
Dokumentaalfilmid „Tegi pätti”. 
 
E-demokraatia võimalused (N: Riigiportaal http://www.eesti.ee), EV põhiseadus, 
elektrooniline Riigi Teataja, institutsioonide ja õigusorganite koduleheküljed (N: Riigikogu 
http://www.riigikogu.ee/, kohtud http://www.kohus.ee/ jne), erakondade 
koduleheküljed (N: eesti erakondade ajalugu http://erakonnad.instituut.ee/), Toomla, R. 
„Eesti erakonnad” 1999, valimistega seotud materjalid (N: http://www.vvk.ee/), 
kodakondsusseadus, dokumentaalfilm „Kodanik – riigi alus” 2000. 
Ajakiri „Eurokratt”, dokumentaalfilm „Euroopa Liit”, Euroopa Liidu infoportaal 
http://europa.eu/index_et.htm, „Peamised faktid ja arvandmed Euroopa ja eurooplaste 
kohta” 2006 http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/66/index_et.htm, „12 
lugu Euroopa Liidust” 2006 
 http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm, „Ülevaade 
Euroopa Liidust” 2007 
 http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm, „Kuidas Euroopa 
Liit toimib” 2007, http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/68/index_et.htm, 
DVD „Euroopa Liit selgeks” 2008. 
 
Mittetulundusühingute koduleheküljed (N: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste 
Liit http://www.ngo.ee/; Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/ jne), 
noorteorganisatsioonid (N kodutütred http://www.kodutytar.ee, skaudid 
http://www.skaut.ee/, ELO http://www.elo.ee/ jne), „Osale. Ütle, kui mõtled” 2008. 
 
Maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee 

 
 


