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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Tutvub erinevate ametite ja elukutsetega 
• Arendab oma keeleoskust kui suhtlusvahendit 
• Huvitub kirjanduse ja iseseisva lugemise vastu 
• Õpib vältima ohuolukorda sattumast 
• Omandab õigekirjaoskuse algtõed 
• Õpib ajakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid 
• Õpib tundma erinevaid teksiliike 
• Omandab õiged kirjutamise tehnikad 

Õpitulemused 

Õpilane 

1. Oskab eristada häälikuid (asukoht ja järjekord sõnas), täishääliku pikkusi; 
2. Toimib õpetaj aja kaaslase suulise juhendi järgi; 
3. Oskab kuulata õpetajaja kaaslase esituses lühikest eakohast teksti, mõistab 

kuuldud lause, jutu sisu; 
teab, et sõnadel on lähedase või vastandtähendusega sõna ja nimetab neist 
mõningaid; 

4. Oskab väljendada end suhtlusolukordades arusaadavalt: palub, küsib, tänab, 
vabandab; 

5. Oskab jutustada suunavate küsimuste toel kuuldust, nähtust, loetust; 
6. Oskab koostada õpetaja abiga pildiseeria või küsimuste toel suulise jutu, 
7. Oskab esitada luuletust peast; 
8. Tunneb häälik-tähelist vastavust, loeb õpitud teksti enam-vähem ladusalt, 

lausehaaval üksiku peatusega raskema sõna ees oma kõnetempos või sellest 
aeglasemalt; 

9. Oskab mõista häälega või endamisi (vaikse häälega või huuli liigutades) 
lugedes loetu sisu; 

10. Oskab vastata teksti kohta käivatele küsimustele, mille vastused on palas 
otsesõnu öeldud; 

11. Oskab mõelda jutule alguse või lõpu; 
12. On lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab nende pealkirja ja autoreid, annab 

loetule emotsionaalse hinnangu (lõbus, tõsine, igav ... ); 

13. Oskab kasutada õigeid kirjutamisvõtteid, teab, kuidas väikesi ja suuri kirjatähti 
kirjutatakse ning sõnas õigesti seostatakse; 

14. Oskab kirjutada tahvlilt ära; 
15. Oskab täita tahvlinäidise järgi õpetaja abiga õpilaspäevikut, paigutab näidise 

järgi tööd vihikulehele, varustab töö kuupäevaga; 
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16. Oskab koostada näidise järgi kutse; 
17. Oskab eristada häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, sõna, lauset; 
18. Oskab kirjutada omasõnade algusesse k, p, t; 
19. Oskab kirjutada õigesti lühemaid (kuni 2-silbilisi) sõnu ja lauseid; 
20. Teab, et lause lõpeb punktiga; 
21. Teab, et lause alguses, inimeste, loomade, oma kodukoha nimes kasutatakse 

suurt algustähte; 
22. Oskab kirjutada õigesti oma nime. 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I Klass: 11. Õppetundide arv kokku: 245 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Algab koolitee 1,2,4,6,7, 11, 14, 15, Elukestev õpe, Ühendatud 

Kuulamine. 17,22 keskkond ja kunsti - ja 
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, ühiskonna tööõpetus, 
põhirõhk täishääliku pikkusel. jätkusuutlik areng, muusikaõpetus 
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine kultuuriline 
Kõnelemine identiteet, tebekeskko 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse harjutamine, hääle tugevuse kohandamine nd, väärtused ja 
olukorrale. kõlblus 
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik 
suhtlemisel. 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks. 
Jutustamine nähtu, läbielatu põhjal. 
Pildiseeria järgi jutustamine. 
Lugemine. 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. 
Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete 
lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
Jutustava teksti lugemine. I 

Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm 
alusel 

,Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. 
Kirjutamine 
Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kirjutamine. Õige 
pliiatsihoid j a kirjutamisasend istudes j a seistes (tahvli juures). Tahvlile, vihikusse ja 
õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö puhtus, käekirja loetavus. I 

Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: õnnitlus (kujundamine näidise järgi). 
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Oigekeelsus 
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kitjas. 
Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine. 
Kes?Mis? 

2. Aabits -minu esimene kooliraamat, 1,2,3,5,6,7,8,9,11, Elukestevõpe ja Muusika, 
Kuulamine 13,14,15,17,20, katjääriplaneerimine, kunstiõpetus, 
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, kodanikualgatus ja inimeseõpetus. 
põhirõhk täishääliku pikkusel. ettevõtlus, 
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase kultuuriline 
ettelugemise kuulamine. identiteet, 
Kõnelemine teabekeskkond, 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Häälduse hatjutamine, hääle tugevuse kohandamine väärtused ja kõlblus, 
olukorrale. tehnoloogia ja 
Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine. innovatsioon 
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik 
suhtlemisel. 
Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks. 
Aheljutustamine. 
Lugemine 
Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete 
lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanujuhitakse). 
Oma ja õpetaja käekitjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 
Jutustava ja kitjeldava teksti lugemine. 
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm 
alusel. Loole lõpu mõtlemine 
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga. 
Tekstiliikide eritamine: luuletus, mõistatus. 
Kirjandustekstid: piltjutt, vanasõna. 
Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga. 
Kirjutamine 
Kirja eelharjutused. Kitjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kitjutamine. Õige 
pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Väikeste kitjatähtede 
õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine (vajaduse12.k1assis). Tähtede seostamine. 
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Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vomlistamine näidise järgi, töö 
puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 
Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus (kujundamine näidise järgi). 
Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kitjutamine. 
I.:0ovtöö kitjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). Lünkümberjutustuse kitjutamine. 
Oigekeelsus 
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kitjas. 
Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine. 
Täis- ja kaashäälikud. Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, kaashääliku pikkusega 
tutvumine. 
Sõnade lõpu õigekiri -vad (mitmus) ning -b (tegusõna 3. pööre) õigekirjaga tutvumine. 
Tutvumine jutustava (väit-), küsi- ja hüüdlausega. Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja 
hüüumärgi vaatlemine). 

3. Kodu-kool 1,2,3,4,5,6,8,9,10, Keskkond Muusika, 
Kuulamine 11,13,14,16, ,18,19 jaühiskonna ühendatud kunsti 
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja j ätj ekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine. jätkusuutlik areng, - ja tööõpetus, 
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toitnimine. Õpetaja ja kaaslase kultuuriline inimeseõpetus, 
ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja nähtu kommenteerimine. identiteet, väärtused ja matemaatika 
Kõnelemine kõlblus, tervis ja 
Hääldus- ja intonatsioonihatjutused. Häälduse harjutamine, hääle tugevuse kohandamine ohutus 
olukorrale. 
Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine. 
Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris. 
Jutustamine kuulatu, nähtu, loetu, pildi, pildiseeria põhjal. 
Esemete, nähtuste, tegelaste jms võrdlemine. 

I 

Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. 
I Lugemine 

Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
I 

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
I intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanujuhitakse). 

Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 

I 
Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, 
tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. 
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustan]jne pealkirja, piltide, üksiksõnade jm _ 
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alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. 
Üksikute tingmärkide lugemine. 
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga. 
Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt. 
Kitjandustekstid: liisusa1m, muinasjutt. 
Kirjutamine 
Õige pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Väikeste kitjatähtede 
õppimine. Tähtede seostamine. 
Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö 
puhtus, käekilja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, ÕPikust. 
Tarbeteksti kiJjutamine näidise järgi: kutse(kujundamine näidise järgi). 
Jutu kiJjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine. 
Õigekeelsus 
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kiJjas. 
Sõna ja lause kirjutamine. 
Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, 
kaashääliku pikkusega tutvumine. Sulghäälik (k, p, t) omasõnade alguses 
Sõnade lõpu õigekiri - d 
Tutvumine jutustava (väit-), küsi- ja hüüdlausega. Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja 
hüüumärgi vaatlemine). 
Oma kirjutusvea parandamine õpetaja abiga. 

4. Mina ja minu pere 2,3,5, 7,8,9, 10, 11, 12, Elukestevõpe ja Muusika, 
Kuulamine 13, kaJj ääriplaneerimine, kunstiõpetus, 
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine. Keskkond loodusõpetus, 
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toitnimine. Õpetaja ja kaaslase jaühiskonna inimeseõpetus, 
ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja nähtu kommenteeritnine. jätkusuutlik areng, matemaatika 
Kõnelemine kodanikualgatus ja 
Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine. ettevõtlikkus, 
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik kultuuriline 
suhtlemisel. identiteet, 
Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. teabekeskkond, 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. väärtused ja kõlblus 
Jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal; 
aheljutustamine. 
Esemete, nähtuste, tegelaste jms võrdlemine, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitamine. 



Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. 
Lugemine 
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Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete 
lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanujuhitakse). 
Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine. 
Oma ja õpetaja käekitjalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 
Jutustava ja kitjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, 
tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. 
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm 
alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Küsimustele vastamine, millele 
vastus on tekstis otsesõnu kitjas. 
Üksikute skeemide lugemine õppekirjanduses, nende tähenduse tabamine. 
Luuletuste ihnekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga. 
Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mõistatus. 
Kitjandustekstid: muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, näidend. 
Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine. 
Loetule emotsionaalse hinnangu andmine (lõbus, tõsine, igav jne). 
Kirjutamine 
Suurte kirjatähtede õppimine. Tähtede seostamine. 

Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö 
puhtus, käekitja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, ÕPikust. 
Tarbeteksti kitjutamine. Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule 
lõpu kirjutamine. Loovtöö kitjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). 
Lünkümbetjutustuse kitjutamine. 
Õigekeelsus 
Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik. Häälikute märkimine kirjas. Sõna ja lause 
kirjutamine. 
Täis- ja kaashäälikud. Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, kaashääliku pikkus. 
Sulghäälik (k, p, t) ornasõnade alguses. i jaj ning h sõna alguses seoses tähtede õppimisega. 
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes. 
Liitsõna vaatlus (moodustamine). 
Jutustav (väit-), küsi- ja hüüdlause. Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja hüüumärgi 
vaatlemine). Koma lauses (teksti vaatlus). 
Oma kitjutusvea parandamine õpetaja abiga. 

r~ 
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Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine (15-20 sõna lihtlausetena). 
5. Kevad südames 1,2,3,5,6, 7, 8,9, 10, Keskkond ja Inimeseõpetus, 

Kuulamine 11,12,13,16,17,19,20, ühiskonna kunstiõpetus, 
Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja jfujekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine. 21 jätkusuutlik areng, muusika, 
Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase kodanikualgatus ja loodusõpetus 
ettelugemise kuulamine. Kuu1du ja nähtu kommenteerimine. ettevõtlikkus, 

Kõnelemine teabekeskkond, 
Hääle tugevuse kohandamine olukorrale. väärtused ja kõlblus, 
Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine. tervis ja ohutus 

Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. 
Jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal; 
aheljutustamine. 
Esemete, nähtuste, tegelaste jms võrdlemine, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitamine. 
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. 
Tuttava luuletuse, dialoogi peast esitamine. 
Lugemine 
Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete 
lugemine. Silpidest sõnade moodustamine. 
Lugemistehnika arendamine õpetajajuhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo, oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse). 
Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine. 
Oma ja õpetaja käekiljalise teksti lugemine klassitahvlilt ja vihikust. 
Jutustava ja kirjeldava teksti ning teabeteksti (õpilaspäevik, kutse, õnnitlus, saatekava, 
tööjuhend, raamatu sisukord) lugemine. 
Sõna, lause, teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade jm 
alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Küsimustele vastamine, millele 
vastus on tekstis otsesõnu kiljas. 
Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid), skeemide, kaartide lugemine 
õppekirjanduses, nende tähenduse tabamine. 
Luuletuste ilmekas (mõtestatud) lugemine. Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga. 
Tekstiliikide eritamine: jutt, muinasjutt, luuletus, mõistatus. 
Kirjandustekstid: liisusalm, muinasjutt, mõistatus, luuletus, piltjutt, vanasõna, jutustus, 
näidend. 
Loetud raamatu autori, kunstniku (illustraatori), tegelaste nimetamine, loetust jutustamine. 
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Loetule emotsionaalse hinnangu andmine (lõbus, tõsine, igav jne). 
Kirjutamine 
Tähtede seostamine. 
Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö 
puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. 
Tarbeteksti kirjutamine. 
Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine. 
Loovtöö kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). Lünkümberjutustuse kirjutamine. 
Õigekeelsus 
Sõna ja lause kirjutamine. 

Täis- ja kaashäälikud. Sulghäälik (k, p, t) omasõnade alguses. i ja} ning h sõna alguses. 
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes. 
Liitsõna vaatlus (moodustamine). 
Sõnade lõpu õigekiri - dja -vad (mitmus) ning -b (tegusõna 3. pööre) õigekiri. 
Lause lõpumärgid: punkt, (küsi- ja hüüumärgi vaatlemine). Koma lauses (teksti vaatlus). 

Oma kirjutusvea parandamine õpetaja abiga. 
Etteütlemise järgi sõnade ja lausete kirjutamine (15-20 sõna lihtlausetena). 
Huvipakkuva raamatu leidmine kooli või kodukoha raamatukogust täiskasvanu abiga. 

~ 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Omandab aluse edukaks õpitegevuseks järgmistes kooliastmetes ja elukestvaks 
õppeks 
• Omandab teadmisi loodusest kui terviklikust süsteemist 
• Omandab keskkonda hoidvaid väärtushinnangud ja käitumisnormid 
• Teadvustab oma huvid, võimed, oskused, mis võimaldab adekvaatse 
enesehinnangu kujunemist 
• Omandab positiivse suhtumise oma kultuuri ja kirjasõnasse 
• Kujuneb infoteadlikuks inimeseks 
• Omandab ja laiendab sõnavara, rikastades keelekasutust suhtlemisel 
• Õpib tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi 
• Õpib turvaliselt liiklema 

Õpitulemused 

Õpilane 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

Oskab eristada täis- ja suluta hääliku pikkusi; 
Oskab kuulata õpetaja ja kaaslase eakohast teksti ning toimib saadud sõnumi 
kohaselt õpetaja abil; 
Oskab koostada kuuldu põhjallihtsama skeemi ja kaardi õpetaja abil; 
Oskab kasutada kõnes terviklauseid; 
Teab ja leiab vastandtähendusega sõnu ning õpetaja abil ka lähedase 
tähendusega sõnu; 
Oskab väljendada arusaadavalt oma soove ja kogemusi väikeses ja suures 
rühmas; vestleb oma kogemustest ja loetust; 
Oskab anda õpetaja abil edasi lugemispala, õppeteksti, filmi ja teatrietenduse 
sisu; 

8. Oskab koostada õpetaja abil jutu pildiseeria, pildi või küsimuste toel; mõtleb 
jutule alguse või lõpu; 

9. Oskab vaadelda ja kirj eldada nähtut, mõrkab erinevusi ja samasusi õpetaj a 
suunavate küsimuste toel; 

10. Oskab esitada luuletust peast; 
11. Osakb lugeda õpitud teksti suhteliselt õigesti, ladusalt (lugemistempo võib olla 

kõnetempost aeglasem), parandab ise oma lugemisvigu, enamasti väljendab 
intonatsioon loetava sisu; 

12. Oskab mõista häälega või endamisi lugedes loetu sisu; 
13. Oskab vastata teemakohastele (ka lihtsamatele tekstis mitte otsese infoga 

seotud) küsimustele; 
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14. Oskab leida tekstis iseseisvalt vastused konkreetsetele küsimustele ja töötab 
õpetaja abiga eakohaste juhiste alusel; 

15. Oskab tunda ärajutu, luuletuse, mõistatuse, näidendi ja vanasõna; 
16. Oskab kasutab õpiku sõnastikku õpetaja abiga sõnade leidmiseks algustähe 

järgi; 
17. On lugenud mõnda lasteraamatut, nimetab tegelasi ja annab edasi loetu sisu 

mõne huvitava, enam meeldinud episoodi järgi; 
18. Oskab kasutada kirjutades õigeid väikeste ja suurte kirjatähtede tähekujusid ja 

seoseid; 
19. Oskab kirjutada tahvlilt või õpikust ära; 
20. Oskab täita iseseisvalt õpilaspäevikut ja kujundab vihikut, paigutab näidise 

järgi tööd vihikulehele, kirja joonelisele lehele, varustab töö kuupäevaga; 
21. Oskab koostada õpetaja abiga kutse, õnnitluse ja teate; 
22. Oskab kirjutada loovtöö ning ümberjutustuse pildiseeria, tugisõnade ja 

küsimuste abil; 
23. Oskab eristada häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, silpi, sõna, lauset, 

täishäälikuühendit; 
24. Oskab kirjutada õigesti sulghääliku omasõnade algusesse ja omandatud 

võõrsõnade algusesse; 
25. Oskab märkida kirjas õigesti täishäälikuid; 
26. Teab peast võõrtähtedega tähestikku; 
27. Oskab alustada lauset suure algustähegaja lõpetab punkti või küsimärgiga; 
28. Oskab kasutada suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates 

kohanimedes; 
29. Oskab kirjutada õigesti sõnade lõppu 

-d (mida teed?), -te (mida teete?), 
-sse (kellesse? millesse?), 
-ga (kellega? millega?), -ta (kelleta? milleta?); 

30. Oskab kirjutada etteütlemise järgi õpitud keelendite ulatuses sisult tuttavat 
teksti ja kontrollib kirjutatut näidise järgi (20-25 sõna lihtlausetena). 
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24SÕppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I Klass: 12. Õppetundide arv kokku: 245 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kooliaasta algus 1,2,4,10,14,18,19,23, Elukestev õpe ja 

Kuulamine 25,30 karjääriplaneerimine, Inimeseõpetus, 
_Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa - õigsus. Keskkond ja muusikaõpetus, 

I 

Kõnelemine jätkusuutlik areng, inglise keel 
Hääldus ja intonatsiooniharjutused.Rollimängud. Arutlemine paaris ja rühmas. Luuletuse Kultuuriline 
esitamine peast. Mina vormis jutustamine. Vanasõnad.Rollimäng "Käitumisreeglid". Sõnade ja identiteet, I 

lausete kasvatamine. Väärtused ja kõlblus 
Lugemine 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine, kui sellele I 

tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine. 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus. Luuletuste ilmekas (mõtestatud) esitamine. 

I 

Riimuvate sõnade leidmine õpetaja abiga 
Kirjutamine. 
~uurte ja väikeste kirjatähtede kordamine. Lause. Suur algustäht lause alguses. I 

Oigekeelsus. 
Täis - ja kaashäälikud, täishääliku pikkus. Mida teeb? Mida teevad? Etteütlemise järgi 

kirjutamine õpitud kee1endite ulatuses. 

2. Sügis 3,4,7, 10, 12, 13, 16, 18, Keskkond ja Kunstiõpetus, 
Kuulamine 19,20,23,27,29 ühiskonna loodusõpetus, 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine. jätkusuutlik areng, inimeseõpetus, 
Kõnelemine. Teabekeskkond, muusikaõpetus 
Mõistatuste mõtelmine. Kavapunktide järgi jutustamine,Rollimängud;" Turul", Väärtused ja kõlblus, 
"Reklaamimees, dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja sisule. Eneseväljendus Kodanikualgatus ja 
dramatiseeringus ja rollimängus. Mäng ,,Lausete peitmine" Nii enese kui ka teiste tööde ettevõtlikkus, 

I tunnustav kommenteerimine. Sündmuse kirjeldamine tugisõnade abil. Väitlus. 
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Lugemine. 
Lugemistehnika arendamine - sobiva intonatsiooni leidmine. 
ISahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades 
Opetaja käekirjalise teksti lugemine klassitahvlilt. Teksti sisu aimamine pealkitja ja piltide 
alusel. Tekstist õpitavate keelendite leidmine. Sõnastiku kasutamine. 
Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. Tegelaste iseloomustamine. Luuletuse 
esitamine peast. Loetud raamatu soovitus. 
Kirjutamine. 
Kitjutamise tehnika arendamine: õiged tähekujud ja seosed nii väikestel kui suurtel 
kitjatähtedel. 
Õigekiri. 
Häälikuühend, pika ja ülipika kaashääliku kitjutamine, mitmuse lõpp -d, etteütlemise järgi 
kitjutamine õpitud keelendite ulatuses 

3 Mäng 1,2,4,6,8, 11, 13, 15, Elukestev õpe ja Matemaatika, 
Kuulamine. 16,20,22,23,27,30 katj ääriplaneerimine, Inimeseõpetus, 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suluta kaashäälikul. Õpetaja ja kaaslase suulise Kesskondja inglise keel, 
mitmeastmelise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. ühiskonna kunstiõpetus 
Kõnelemine. jätkusuutlik areng, 
Kuuldud jutu ümberjutustamine. Kõnelemine eri olukordades. Rollimängud "Tutvume", Kultuuriline 
"Reporter", ,,Kadrisant". Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus. Mõtete identiteet, 
väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile Väärtused ja kõ Ib Ius 
vastamine. 
Lugemine. 
Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) mõistev lugemine. Loetud jutustuse 
kohta kava koostamine. Tegelaste iseloomustamine, võrdlamine. Teksti täiendamine alguse 
või lõpuga. Küsimuste esitamine pala kohta.Jutustav, küsi - ja hüüdlause. 
Kirjandustekstid;liisusalm,vanasõna , muistend. Tekstiliikide eristamine; nalajnd, muinasjutt 
Kirjutamine. 
Teate koostamine õpetaja abiga. Näidise järgi kirjatöö paigutamine vihiku lehele, 
kirjapaberile; kuupäeva kitjutamine. 
Tekstilähedase ümbetjutustuse kitjutamine tugisõnade toel. 
Õigekiri. 
Suluta kaashääliku õigekiri. Silbitamine, poolitamise üldpõhimõtted. Suur algustäht tuttavate s 
kohanimedes, sõnade lõpu õigekiri - ga (kellega?millega?), etteütlemise järgi kirjutamine 
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õpitud keelendite ulatuses 

4 Talve ja jõulude ootus. 3,5, 7,8,9, 10, 12, 13, Kodanikualgatus ja Loodusõpetus, 
Kuulamine. 14, 18,21,22,24,26,27, ettevõtlikkus, muusikaõpetus, 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine õpetaja 30 Kultuuriline inglise keel, 
juhendamisel. Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa - identiteet, kunstiõpetus 
intonatsioon Tervis ja ohutus 
Kõnelemine. 
Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse sõnavara laiendamiseks. Kuuldud jutule 
hinnangu andmine tegelaste osas. 
Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine esitluses. Luuletuse 
lugemine erineva häälevarjundiga. Väitlus. Oma arvamuse avaldamine teksti / raamatu kohta 

I ja selle põhjendamine. Isiku ja olustiku kirjaIdamine tugisõnade abil. Näidendi 
dramatiseering. Jutustamine pildiseeria järgi. 
Lugemine. 
Lugemistehnika arendamine - sobiva intonatsiooni leidmine. Kahekõne lugemine, 
intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades. 
Tekstist õpitavate keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade 
jms leidmine. Luuletuse mõtestatud lugemine. Loetu põhjal teemakohaste küsimuste 
moodustamine ja vastamine. 
Kirjutamine. 
Õnnitlus e ja soovide koostamine õpetaja abiga. Kitjutamise tehnika arendamine - seosed. 
Fantaasialugu küsimuste toel. 
Õigekiri. 
Asesõnade õigekiri. K, p, t s - i kõrval 

5 Elust nüüd ja vanal ajal 3,4, 7,8,9,11, 12, 13, Elukestevõpe ja Matemaatika, 
Kuulamine. 15,17,18,19,22,27,28, katjääriplaneerimine inimeseõpetus, 
Õpetaja etteloetud ainetekstist lihtsa skeemi koostamine õpetaja juhendamisel. Kaaslase 29,30 Keskkoond ja 
ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine ühe aspekti kaupa -pausid. Kaasõpilastele ühiskonna 
jutustamine. jätkusuutlik areng, 
Kõnelemine. Kultuuriline 
Kõnelemine eri olukordades. Arutlemine paarides ja rühmas; nõustumine - mittenõustumine. identiteet, 
Sündmuse ja esemete kirjeldamine tugisõnade ja küsimuste abil. Mõtete väljendamine Teabekeskkond, 
terviklausetena. Väitlus. Tehnoloogia ja 
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Lugemine. innovatsioon 
Lugemistehniliselt raskete sõnade lugema õppimine. Üksikute tingmärkide, skeemide ja 
tabelite lugemine õppekirjanduses ning lasteraamatutes. Loetu pala kohta kava koostamine. 
Sõnastiku kasutamine. Eri liiki lühitekstide mõistev lugemine. 
Kirjandustekstid; ahelriim, piltjutt,muinasjutt. 
Kirjutamine. 
I.:-0ovtöö skeemi alusel.Kirjutamistehnika arendamine; ühtlane kirjarida. 
Oigekiri. 
Sõnade lõpu õigekiri - sse ( millesse? kellesse?) i j a j silbi alguses, suur algustäht 
kohanimedes. 

6 Lõbusad loomalood Keskkond ja Loodusõpetus, 
Kuulamine. ühiskonna muusikaõpetus, 
Kaaslase jutustuse kuulamine ja hinnangu andmine. Kaaslase suulise mitmeastmelise juhendi jätkusuutlik areng, kunstiõpetus, 
meeldejätmine ja selle järgi toimimine. Kodanikualgatus ja inglise keel 
Kõnelemine. ettevõtlus, 
Kuuldud jutu ümbeljutustamine; hinnangud tegelastele ja sisule. Väitlus. väärtused ja kõlblus, 
Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevus, intonatsioon) esiletoomine esituses. 
Kõnelemine eri olukordades - emotsioonid. Dramatiseering. Rollimängud .. Küsimuste 
moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. 
Eri meeleoluga luuletuste mõtestatud peast esitamine. 
Lugemine. 
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades. 
Oma käekiljalise teksti lugemine vihikust. 
Tekstist õpitav~te keelendite, samuti sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade 
jms leidmine. Opiku sõnastiku kasutamine. Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Tegelaste 
iseloomustamine. Kirjandustekstid:rahvalaul, jutustus, näidend, muistend. Vajaliku teose 
otsimine kooli või kodukoha raamatukogust autori ja teema järgi täiskasvanu abiga. 
Kirjutamine. 
!eate koostamine õpetaja abiga~Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutlemine. 
Oigekeelsus. 
Lauseliikja lõpumärk (jutustave väit- ja küsilause). Koma kasutamine liitlauses kiljutamisel 
et, sest, aga, kuid puhul. H täht sõna alguses. 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud kee1endite ulatuses 

-- -- -- -
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7 Kevad 2,4,5, 6,9, 10, 11, 12, Keskkond ja Muusikaõpetus, 
Kuulamine. 16, 18,21,22,23,24,25, ühiskonna kunstiõpetus, 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ja lihtsa skeemi koostamine õpetaja 30 jätkusuutlik areng, loodusõpetus 
juhendamisel. Pala jutustamine tekstilähedaselt. Kultuuriline 
Kõnelemine. identiteet, 
Kuuldud jutu ümberjutustamine. Sõnatähenduste selgitamine ja täpsustamine aktiivse Teabekeskkond, 
sõnavara laiendamiseks. Luuletuste analüüs - võrdlemine. tervis ja ohutus 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine. 
Arutlemine paaris ja rühmas: oma suhtumise väljendamine, ühiste seisukohtade otsimine. 
Skeemi abil kirjeldamine 
Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile 
vastamine. 
Lugemine. i 

Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi: oma lugemisvea parandamine, kui sellele 
tähelepanu juhitakse, sobiva intonatsiooni kasutamine. Lugemistehniliselt raskete sõnade ja 

I 
sõnaühendite lugema õppimine. Eri liiki lühitekstide (teade, kiri, ajakirja rubriik, sõnastik) 
mõistev lugemine. Tekstis küsimuse, palve, käsu ja keelu äratundmine. Tegelaste 
iseloomustamine. Luuletuse ilmekas esitamine. I 

Tekstiliikide eristamine: jutustus, luuletus, mõistatus, vanasõna. 
Kirjutamine. 
Kirjutamise tehnika arendamine: ühtlane kirjarida, õiged tähekujud ja seosed nii väikestel kui 
suurtel kirjatähtedel. 
JS.utse koostamine. Jutule alguse või lõpu kirjutamine. 
Oigekiri. 
Suur algustäht loomade nimedes. K, p, t h - kõrval. Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud 
keelendite ulatuses 

8 Lood emade, vanaemade ja lastega 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12, Elukestevõpe ja Inimeseõpetus, 
Kuulamine. 14, 16, 18,21,22,23,24, karjääriplaneerimine, kunstiõpetus, 
Kaaslase ettelugemise kuulamine ja hinnangu andmine 27,28,29,30 Kodanikualgatus ja muusikaõpetus, 
Kõnelemine. ettevõtlikkus, inglise keel 
Pikema dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja sisule. Eneseväljendus dramatiseeringus kultuuriline 
ja rollimängus. Kõnelemine eri olukordades. Oma arvamuse avaldamine ja selle identiteet, 
põhjendamine. Väärtused ja kõlblus 
Sündmuse, isiku kirjeldamine tugisõnade, skeemi, tabeli abil 
Mõtete väljendamine terviklausetena. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile 
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vastamine. 
Eri meeleoluga luuletuste mõtestatud peast esitamine. 
Lugemine. 
Lugemistehniliselt sõnaühendite lugema õppimine. 

Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ja partnereid arvestades. 
Eri liiki lühitekstide mõistev lugemine. 
Luuletuse ilmekas esitlus. 
Kirjutamine. 
Õnnitluskaardi kiljutamineo 
Tekstilähedase ümbeljutustuse kirjutamine 
Õigekiri. 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20-25 sõna lihtlausetena). 

,~ 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I 1 Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab teadmisi inimese ja looduse vastastikustest seostest 
• Teadvustab sotsiaalse keskkonna mitmetahulisust,käitumisnorme 
• Tutvub erinevate ametite, elukutsetega 
• Teadvustab oma huvid, võimed, oskused 
• Omandab oskuse valida endale huvipakkuv ja jõukohane ilukirjanuslik teos 
• Omandab infotehnoloogiavahendite kasutamise algoskused; suudab 
• infotehnoloogiat kriitiliselt analüüsida ja selles toimida vastavalt oma 
eesmärkidele 
• Õpib meedias orienteeruma, meediat lugema, vaatama ,kuulama 
• Kujundab harjumuse suhelda erinevate meedialiikidega 
• Omandab oskuse oma mõtteid arusaadavalt kirja panema 
• Õpib käituma ja tegutsema ohuolukorras 
• Kujundab hoiaku turvaliselt ja viisakalt liigeIda 

Õpitulemused 

Õpilane 

1. Oskab kuulata mõtestatuIt eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite 
järgi; 

2. Oskab väljendada end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt: palub, küsib, 
selgitab, keeldub, vabandab, tänab; vastab küsimustele, kasutades sobivalt 
täislauseid ning lühivastuseid; 

3. Oskab vaadelda sihipäraselt, kirjeldab eesmärgipäraselt nähtut, eset, olendit, 
olukorda, märkab erinevusi ja samasusi; 

4. Oskab avaldada arvamust kuuldu, vaadeIdu ja loetu kohta; 
5. Oskab anda küsimuste toel arusaadavalt edasi õppeteksti, lugemispala, 

pildiraamatu, filmi ja teatrietenduse sisu; koostab kuuldu/loetu põhjal 
skeemilkaardi; 

6. Oskab jutustada loetust ja läbielatud sündmusest; jutustab pildiseeria, 
tugisõnade, märksõnaskeemija küsimuste toel; mõtleb jutule alguse ja lõpu; 

7. Oskab leida väljendamiseks lähedase ja vastandtähendusega sõnu; 
8. Oskab esitada luuletust peast; 
9. Oskab lugeda nii häälega ja kui endamisi ladusalt ja teksti mõistes; mõistab 

lihtsat plaani, tabelit, diagrammi, kaarti; 
10. Oskab lugeda õpitud teksti ette õigesti, selgelt ja sobiva intonatsiooniga; 
11. Oskab töötada tekstiga eakohaste juhiste alusel; 
12. Oskab vastata suulistele ja lühikestele kirjalikele küsimustele loetu kohta; 
13. Oskab eristada kirjalikus tekstis väidet, küsimust, palvet, käsku, keeldu; 
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14. Oskab tunda ära jutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, 
vanasõna, kirja; 

15. On lugenud läbi vähemalt neli eesti ja väliskirjaniku teost 
16. Oskab kõneleda loetud raamatust; 
17. Teab nimetada mõnd lastekirjanikku; 
18. Oskab kasutada kirjutades õigeid tähekujusid ja -seoseid, kirjutab loetava 

käekirj aga; 
19. Oskab kirjutada tahvliltja õpikust õigesti ära; paigutab teksti korrektselt 

paberile, vormistab vihiku/õpilaspäeviku nõuetekohaselt; 
20. Valdab eesti häälikkirja aluseid ja õpitud keelendite õigekirja: eristab häälikut 

ja tähte, täis- ja kaashäälikut, häälikuühendit, silpi, sõna, lauset; märgib kirjas 
häälikuid õigesti; eristab lühikesi, pikki ja ülipikki täis - ja suluta 
kaasshäälikuid; kirjutab õigesti asesõnu; 

21. Oskab märkida õpitud sõnades õigesti kaashäälikuühendit; kirjutab õigesti 
sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; märgib kirjas õigesti 
käänd- ja pöördsõnade õpitud lõppe ja tunnuseid; 

22. Teab peast võõrtähtedega tähestikku, kasutab lihtsamat sõnastikku ja koostab 
lihtsaid loendeid tähestik- järjestuses; 

23. Oskab kirjutada suure algustähega lause alguse, inimese- ja loomanimed ning 
õpitud kohanimed; 

24. Oskab piiritleda lause ja paneb sellele sobiva lõpumärgi; 
25. Oskab kirjutada etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti ja kontrollib kirjutatut 

näidise järgi (30-40 sõna); 
26. Oskab koostada kutse, õnnitlus e, teate, e-kirja; kirjutab eakohase pikkusega 

loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, tugisõnade, joonistuse, pildi, 
pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel. 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: I Klass: I 3. 
Kursuse või teema ~:susevõi 
järjekorranumber: _ teema nimetus: 

--~ _._._-

Õ~eSISU 
Jrk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mmste 
m 
1. Tarkus tuleb tasapisi 

Kuulamine. 
Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid 
ja intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu ning nähtu kommenteerimine 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine. 
Kõnelemine. 
Hääldus- ja intonatsiooniharjutused. Selge häälduse jälgimine teksti esitades. 
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumise, tänamise) valik 
suhtlemisel. 
Sõnavara arendamine: sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara 
laiendamine 
Oma arvamuse avaldamine 
Mõtete väljendamine terviklausetena ja sobiva sõnastusega 
Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu põhjal 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. 
Kuuldu ümberjutustamine. 
Luuletuse ilmekas esitamine. 
Lugemine. 
Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus. Teksti 
ülesehitus: pealkiri, teksti osad (lõigud, loo alustus, sisu, lõpetus). 
Lugemistehnika arendamine õpetajajuhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanujuhitakse). 
Jutustava ja kirjeldava teksti lugemine 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. 
Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine 

1""\ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 

~--

planeeri~d ~ndi<ie arv: 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1,2,3,4,5,8, 10, 11, 12, 
16, 18,20,24,25, 

Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine, 
Keskkond ja 
jätkusuutlik arend, 
Kultuuriline 
identiteet, 
Teabekeskkond, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Väärtused ja kõlblus 

210 

Lõiming 

Inglise keel, 
muusikaõpetus, 
inimeseõpetus 
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Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. 
Kirjandus: folldoome lastelauI, luuletus 
Kirjutamine. 
Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava käekirja kujundamine 
Teksti ärakiri tahvlilt. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi. Oma kirjavea 

I 

12arandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. 
I Oigekiri. 

Tähestikujärjekord. Täis- ja kaashäälikuühendi õigekiri. Täis- ja suluta kaashääliku pikkuse 
kordamine 
Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, tuntumate s kohanimedes 
Ainsus ja mitmus, 
Väit- (jutustav), küsi- ja hüüdlauseo 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses 
Lausete laiendamine ja sidumine tekstiks. 

2. Rahva - ja naljajutud 1,3,4,6,9, 10, 11, 12, Keskkondja Kunstiõpetus 
Kuulamine. 13, 14, 16, 18, 19,20,21, ühiskonna loodusõpetus 
Pikema suulise juhendi meeldejätmine ja selle järgi toimimine. 24,25,26 jätkusuutlik areng, 
Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus). Kodanikualgatus ja 
Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. ettevõtlus, 
Õpetaja etteloetlrl ainetekstist oluliste mõistete leidmine. Kultuuriline 
Kuuldu (muinasjutt) sisu ümberjutustamine. Dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja identiteet, 
nende ütlustele. Teabekeskkond, 
Hääliku pikkuste eristamine, põhirõhk suIghääliku pikkusel. Väärtused ja kõlblus 
Kõnelemine. 
Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm 
esituses. 
Suuline selgitus. 
Sõnavara arendamine: sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine, aktiivse sõnavara 
laiendamine, lähedase ja vastandtähendusega sõna leidmine 
Oma arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine 
Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. 
Jutustamine loedu põhjal 
Sündmuste kirjeldamine skeemi abil 
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Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) esitamine. 
Lugemine. 
I.:adus ja automatiseerunud lugemine. 
Opetaja käekirjalise teksti lugemise klassitahvlilt 
Teksti sisu ennustamine pealkirja, piltide ja üksiksõnade järgi. 
Töö tekstiga: tekstist õpitavate keelendite, otsese ja ülekantud tähendusega sõnade leidmine 
Loetava kohta kava koostamine 
Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, rahvalaul, muistend, naljand. 
Kirjutamine. 
Kirjutamise kiiruse arendamine. 
Teksti ärakiri õpikust. Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. Tahvlile, 
,:ihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. 
Oigekiri. 
S~lghääliku pikkuse eristamine 
Oigekiri. k, p, t sõna algul s-i ja kõrval 

Nimi-, omadus- ja tegusõna 
H sõna alguses 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (30-40 sõna). Oma kirjavea iseseisev 
leidmine. 
Ümberjutustuse kirjutamine tugisõnade abil. 

3. Advendiaeg , jõulud ja talv. 3,4,5,6,8,9, 10, 11, 12, Keskkond ja Muusikaõpetus, 
Kuulamine. 13,14,17,18,20,21,22, ühiskonna kunstiõpetus, 
Õpetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine. 23,25,26 jätkusuutlik areng, inimeseõpetus, 
Kuuldu (muinasjutt, lühijutt lapse elust), nähtu sisu ümberjutustamine. Hinnangud kodanikualgatus ja inglise keel 
tegelastele ja nende ütlustele. ettevõtlikkus, 
Ettelugemise kuulamine. Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. Kultuuriline 
Kõnelemine. identiteet, 
Selge häälduse jälgimine teksti esitades. Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevuse, Tervis ja ohutus 
intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm esituses. 
Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, teietamine ja sinatamine. 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. 

Mõtete väljendamine terviklausetena ja sobiva sõnastusega 
Sündmuste, isiku,eseme kirjeldamine tugisõnade abil. 
Eneseväljendus dramatiseeringus 
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Tuttava luuletuse ilmekas (mõtestatud) esitamine. 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetajajuhiste alusel. 
Lugemine. 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo. Ladus ja automatiseerunud lugemine. Oma ja kaaslase lugemistehnika 
hindamine õpetaja juhiste alusel. Oma ja õpetaja käekirjalise teksti lugemise vihikust. 
Kirjeldava teksti ja teabeteksti (saatekava, tööjuhendi, sõnastiku, teate, eeskirja, retsepti, 
?'pikuteksti) lugemine. 
Uksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgidjms) tabelite lugemine 
õppekirjanduses, lasteraamatutes ning lasteajakirjanduses. 
Teksti sisu ennustamine üksiksõnade järgi. 
Töö tekstiga: sünonüümide leidmine. Õpiku sõnastiku iseseisev kasutamine. 
Teksti jaotamine osadeks ning tekstiosade pealkirjastamine. Loetava kohta k, skeemi 
koostamine. Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine. Loole alguse ja lõpu 
mõtlemine. Teksti tegelaste iseloomustamine. 
Proosateksti mõtestatud esitamine. 

Tekstiliikide eristamine: luuletus, näidend, kiri. 
Kirjandus: folkloorne lastelaul, liisusalm, muinasjutt, muistend, näidend. 
Kirjutamine. 
Loetava käekirja kujundamine. 

Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja proportsioonid, loetav käekiri, ühtlane 
kirjarida). Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine 
näidise järgi: kutse, Üffibrik. 
Õigekiri. 
Sulghäälik oma- ja võõrsõnade alguses. 
Sõnavormide moodustamine küsimuste alusel. Mitmuse nimetava ning sse-lõpulise 
sisseütleva, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpu õigekirjutus. 
Olevik ja minevik. Pöördelõppude õigekirjutus. 

Sõna ja tema vormide õigekirja ning tähenduse omandamine ja täpsustamine. 
Loovtöö kirjutamine 
Jutu ülesehitus: alustus, sisu, lõpetus. 

4. Hobid ja tegevused 1,2,3,4,6,9, 10, 12, 13, Elukestev õpea ja Kehaline 
Kuulamine. 16, 18, 19,20,21,22,23, karjääriplaneerimine, kasvatus 
Kuuldu (muinasjutt, lühijutt lapse elust, proosa- ja ainetekst), nähtu sisu ümberjutustamine. 24,26 Keskkond ja lnimeseõpetu,s 

, 

Dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja nende ütlustele. ühiskonna kunstiõpetus, 
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Kuuldu kommenteerimine. j ätkusuutlikus, matemaa tika, 
Fakti ja fantaasia etistamine. Kodanikualgatus ja muusikaõpetus 
Kõnelemine. ettevõtlikkus, 
Kõne eri nüansside (tempo, hääletugevuse, intonatsiooni) esiletoomine dramatiseeringus jm Tehnoloogia ja 
esituses. innovatsioon, 
Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumise, tänamise) valik Tervis ja ohutus, 
suhtlemisel. Väärtused ja kõlblus 
Suuline selgitus, kõnetus- ja viisakusväljendid, teietamine ja sinatamine. 
Kõnelemine eri olukordades: vestlus tundmatuga, sh telefonitsi, klassi/kooli esindamine, 
võistkonda kutsumine, koostegevusest loobumine jms. 
Jutustamine etteantud teema põhjal; aheljutustamine. 
Eneseväljendus rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks. 

Lugemine. 
Jutustava ja kitjeldava teksti ning tarbe- ja teabeteksti ( kutse, saatekava, tööjuhendi, teate, 
eeskirja, retsepti, õpikuteksti, teatmeteose teksti, ajalehe- ja ajakirja ning muu meediateksti) 
lugemine. 
Üksikute tingmärkide (õppekirjanduse tingmärgid, liiklusmärgid jms), skeemide, kaartide ja 
tabelite lugemine õppekitjanduses, lasteraamatutes ning lasteajakitjanduses. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Teksti sisu ennustamine piltide ja üksiksõnade järgi. 
Töö tekstiga: tekstist õpitavate keelendite, sünonüümide, otsese ja ülekantud tähendusega 
sõnade leidmine. Õpiku sõnastiku iseseisev kasutamine. 
Teksti teema ja peamõtte sõnastamine. 
Kahekõne lugemine, intonatsiooni ja tempo valik saatelause alusel ning partnereid arvestades. 
Kitjandus: jutustus, luuletus, kahekõne, näidend, sõnamänguline tekst, piltjutt, mõistatus, 
vanasõna. 
Kirjutamine. 
Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: teade 
Teksti ärakiri tahvlilt ja õpikust. Kirjutatu kontrollimine õpiku ja sõnastiku järgi. 

Õigekiri. 
I ja j õigekiri 

I Väike algustäht õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetustes. Poolitamise 
harjutamine. Liitsõna. 

I Koma kasutamine loeteIus; et, sest, vaid, kuid, aga, siis, kui puhul; sidesõnad, mis koma ei 

I 
nõua. 
Sündmusest kirjutamine. 

I Jutule alguse ja lõpu kitjutamine. 
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Kirja kirjutamine. 

5. Suvele vastu. 1,2,3,4,6,7,8,10,11, Keskkond ja Loodusõpetus, 
Kuulamine. 12,13, 14, 15, 18,20,21, õhiskonna inglise keel, 
Kaaslase ja õpetaja juhtnööride kuulamine, nende järgi toimimine. 23,24,25,26 j ätkusuutlikus, muusikaõpetus, 

Ettelugemise kuulamine. Kaaslase ettelugemise hindamine ühe aspekti kaupa (õigsus, pausid Kodanikualgatus ja kunstiõpetus 
j~ intonatsioon mõtte toetajana). Kuuldu ning nähtu kommenteerimine. ettevõtlikkus, 
Opetaja etteloetud ainetekstist oluliste mõistete leidmine ning lihtsa skeemi koostamine. Kultuuriline 
Dialoogi jälgimine, hinnangud tegelastele ja nende ütlustele. identiteet, 
Kaaslase ja õpetaja juhtnööride kuulamine, nende järgi toimimine. Teabekeskkond, 
Kõnelemine. Tervis ja ohutus, 
Sõnavara arendamine. Väärtused ja kõlblus 
Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. 
Kaaslase arvamuse küsimine. 
Mõtete väljendamine terviklausetenaja sobiva sõnastusega (sõnavalik, mõtte lõpuleviimine). 
Küsimuste moodustamine ja esitamine ning neile vastamine. 
Jutustamine kuuldu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria ja etteantud teema põhjal; 
aheljutustamine. 
Sündmuste, isiku, looma, eseme jm kirjeldamine tugisõnade, skeemi ning tabeli abil. 
Eneseväljendus dramatiseeringus ja rollimängus erisuguste meeleolude väljendamiseks. 
Tuttava luuletuse ja dialoogi ilmekas (mõtestatud) esitamine. 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. 
Lugemine. 
Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, 
intonatsioon, tempo; oma lugemisvea parandamine, kui sellele tähelepanu juhitakse). Ladus ja 
automatiseerunud lugemine 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. 
Loetu põhjal teemakohastele küsimustele vastamine. Loole alguse ja lõpu mõtlemine. Teksti 

teema ja peamõtte sõnastamine 
Jutustavate luuletuste ja proosateksti mõtestatud esitamine. Riimuvate sõnade leidmine. 
Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust 
lühikokkuvõtte tegemine. Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt. 
Tekstiliikide eristamine: muinasjutt, mõistatus, vanasõna, luuletus, jutustus, näidend, kiri 
Kirjutamine. 
Kirjutamise tehnika süvendamine, oma loetava käekirja kujundamine, kirjutamise kiiruse 
arendamine. Kirjutamisvilumuse saavutamine (õiged tähekujud ja proportsioonid, loetav 
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käekiri, ühtlane kirjarida, kirjatöö nõuetekohane välimus, töö vormistamine). Teksti ärakiri 
tahvlilt ja õpikust. Oma kirjavea parandamine. Etteütlemise järgi kirjutamine 
Õigekiri. 
Erandliku õigekirjaga ase- ja küsisõnad (ma, sa, ta, me, te, nad, kes, kas, kus). 
Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (30-40 sõna). Oma kirjavea iseseisev 
leidmine. 
Sõnavara: lähedase ja vastandtähendusega sõna. Sõna ja tema vormide õigekirja ning 
tähenduse omandamine ja täpsustamine. 
Loovtöö kirjutamine (vabajutt, jutt pildi, pildi~eria, küsimuste, skeemi, kaardi või kava toe1, 
fantaasialugu). 
Sündmusest ja loomast kirjutamine. 
Jutule alguse ja lõpu kirjutamine. 
Kirja kirjutamine. 
Omakirjutatud teksti üle kaaslasega arutamine. 

I""'., 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II / Klass: /4. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Õpetada orienteeruma ühiskonnaelus ,kultuuris 
• Õpetada mõistma arenguid minevikust kaasaega 
• Õpetada keele vahendusel mõista, luua, edastada tekste 
• Õpetada aru saama sotsiaalse ühiskonna mitmetahulisusest 
• Omandada üldtunnustatud väärtushinnangud ja käitumisnormid 
• Omandada harjumus meediat lugeda, vaadata ,kuulata, kasutada elektroonilist 
meediat 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Oskab kuulata mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi või juhendite 

järgi; 
2. Osakb anda lühidalt edasi kuuldu sisu; 
3. Oskab väljendada end suhtlusolukordades selgelt ja arusaadavalt koolis, 

avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes; 
4. Oskab esitada kuuldu ja nähtu kohta küsimusi; 
5. Oskab väljendada oma arvamust, annab infot edasi selgelt ja ühemõtteliselt; 
6. Oskab leida koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele 

probleemülesannetele, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku vormi; 
7. Oskab kasutada sõnastikke ja teatmeteoseid; 
8. Oskab esitada peast luuletuse või rolliteksti; 
9. Oskab lugeda eakohast teksti ladusalt ja mõtestatult; mõistab lihtsat plaani, 

tabelit, diagrammi, kaarti; 
10. Oskab otsida teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende 

tähenduse; 
11. Oskab vastata teksti põhj al koostatud küsimustele tekstinäidete või oma 

sõnadega, koostab teksti kohta küsimusi; 
12. Oskab leida teksti peamõtte; 
13. Oskab kirjeldada teksti põhjal sündmuste toimumise kohtaja tegelasi; 
14. Oskab leida tekstist vajalikku infot; 
15. Tunneb ärajutustuse, luuletuse, näidendi, muinasjutu, mõistatuse, vanasõna, 

kõnekäänu, kirja; 
16. On läbi lugenud vähemalt neli eakohast väärtkirjandusteost (raamatut); 
17. Oskab tutvustada loetud kirjandusteose sisu j a tegelasi ning kõneleb loetust; 
18. Oskab jutustada ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest; 
19. Oskab jutustada tekstilähedaselt, kokkuvõtlikult kavapunktide järgi, 

märksõnaskeemi ja küsimuste toel; 
20. Oskab kirjeldada eesmärgipäraselt eset, olendit, inimest; 
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21. Oskab kirjutada nii koolis kui ka igapäevaelus käsitsi ja arvutiga eakohaseid 
tekste vastavalt kirjutamise eesmärgile, funktsioonile ja adressaadile; 

22. Oskab kirjutada eakohase pikkusega loovtöid (k.a ümberjutustusi) küsimuste, 
pildi, pildiseeria, märksõnaskeemi või kava toel; 

23. Oskab teha oma tekstiga tööd; 
24. Oskab märkida kirjas õigesti lühikesi, pikki ja ülipikki täis- ja kaashäälikuid; 
25. Oskab märkida sõnades õigesti kaashäälikuühendit; 
26. Oskab kirjutada sulghääliku omandatud oma- ja võõrsõnade algusse; 
27. Oskab pöörata tegusõnu olevikus; 
28. Oskab moodustada ainsust ja mitmust, olevikku ja minevikku; 
29. Oskab poolitada sõnu (õpitud reeglite piires); 
30. Oskab kasutada õpitud keelendeid nii kõnes kui kirjas vastavalt suhtlemise 

eesmärgile, funktsioonile ja suhtluspartnerile, jälgib oma tekstis õpitud 
ortograafiareegleid; 

31. Oskab kirjutada suure algustähega isiku ja kohanimed ja väike algustähega 
õppeainete, kuude, nädalapäevade, ilmakaarte nimetused; 

32. Tunneb ära liitsõna; 
33. Oskab leida vead endaja kaaslaste kirjutistes õpitud keelendite piires; 

parandab leitud vead sõnaraamatu, käsiraamatu, kaaslase ja/või õpetaja abiga. 
34. Oskab kirjutada etteütlemise järgi sisult tuttavat teksti (40-60 sõna, 20 

ortogrammi). 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II Klass: 14 Õppetundide arv kokku: 210 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P peSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Minaja maailm 1,2,3,4,7,9, 11, 13, 14, Keskkond ja Inglise keel, 

Suuline ja kirialik suhtlus 18, 19,20,22,23,24,30, ühiskonna ühiskonnaõpetus 
Hääliku pikkuste eristamine. 33,34 jätkusuutlik areng, kunstiõpetus 
~aasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine. Kodanikualgatus ja 
Opetaja ettelugemise järel (ainealare tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste leidmine. ettevõtlus, 
Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine.Kuuldud proosa sisu ümbetjutustamine. Kultuuriline 
Fakt ja arvamus. identiteet, 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Keelekasutus erinevates Teabekeskkond, 
suhtlusolukordades: koolis, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, suulises kõnes. Väärtused ja kõlblus, 
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine. Erinevate käitumisviiside ja Tehnoloogia ja 
koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha põhjendamine, kaaslaste innovatsioon 
arvamuse küsimine. 
Dialoogi koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng. 
Teksti vastuvõtt 
Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, häälega ja 
hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad võtted. 
Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. 
Tööjuhendi lugemine. Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). Teksti sisu 
ennustamine pealkirja, piltide, üksiksõnade alusel. 
Kitjandusteksti süzee, sündmuste toimumise koht, aegja tegelased. Sündmuste jäljekord. 
Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma 
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele vastamine tekstinäidetega või oma 
sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine. Rollimäng. 
Dramatiseering. 
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. 
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Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. Loetud raamatu 
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. 
Tekstiloome 
Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: tekstilähedane.Aheljutustamine. 
Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Inimese kirjeldamine. Iseloomulike tunnuste 
esitamine. 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine suuliselt. 
Jutustus pildi või pildiseeria põhja1. 
Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või mõtteskeem, 
tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide 
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 
Kirjutamine 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja 
kaashäälik:uühend. 
Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (ntjalgsi, kärbsed). hõigekiri. 
i jaj õigekiri (tegijanimi). 
~ilbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
Oppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 
Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud kee1endite 
ulatuses (40-60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine. 
Sõnavaraõpetus 
Sünonüümid. Antonüümid. I 

Vormiõpetus I 

Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna 
pööramine ainsuses ja mitmuses. 
Lauseõpetus 
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, 
väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. 

2. Perekond 1,2,3,4,6,8,9,10,11, Elukestev õpe, Inglise keel, 
Suuline ja kirjalik suhtlus 12,15,17,19,20,22,23, Keskkond ja ühendatud kunsti 
Hääliku pikkuste eristamine. 25,29,30,34 ühiskonna - ja tööõpetus, 
Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuu1du põhjal tegutsemine, kuuldule jätkusuutlik areng, ühiskonnaõpetus 
hinnangu andmine. kultuuriline matemaatika 
Õpetaja ettelugemise järel (ainealan: tekst, lõikhaaval) olu1iste mõistete ja seoste leidmine. identiteet, 
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Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, väärtused ja kõlblus I 

märksõnade alusel. 
I 

Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, kuuldud 
proosapala sisu ümberjutustamine. 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. 
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate 
käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha 
põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. 
Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinormingute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine. 
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Rollimäng. 
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine 
Teksti vastuvõtt 
Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika arendamine, häälega ja 
hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine; lugemist hõlbustavad võtted. 
Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). Teksti sisu 
ennustamine pealkirja, piltide, remarkide, üksiksõnade jm alusel. 
Kirjandusteksti süzee, sündmuste toimumise koht, aeg ja tegelased. Sündmuste järjekord. 
Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma 
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele vastamine tekstinäidetega või oma 
sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetu 
põhjal, märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava, koostamine. Rollimäng. 
Dramatiseering. 
Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja loomine, riimuvate 
sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine (meeleolu, laad). 
Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust 
lühikokkuvõtte tegemine. 
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut kasutades. 
Tekstiliikide eristamine: jutustus, muinasjutt, luuletus, näidend, vanasõna, kõnekäänd, kiri. 
Tekstiloome 
Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: kavapunktide järgi, märksõnade ja 
küsimuste toel. 
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. 
Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii suuliseIt. 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 
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hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. 
Jutustus kava toel, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, tarbetekstid ( nimekiri, retsept, e-kiri, 
teade). 
Protsesskirjutamine: kitjutamiseks valmistumine (sündmuste kaart, pilt, rollimäng jne), teksti 
eri versioonide kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 
Kirjutamine. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Helilised ja helitud häälikud. 
Kaashäälikuühendi õigekiri. g, b, d s-i kõrval (ntjalgsi, kärbsed). hõigekiri. 
i jaj õigekiri (tegijanimi). Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga. 
Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. 
Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused. 
Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvlilt Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (40-60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kitjavea iseseisev leidmine. 
Sõnavaraõpetus 
Sünonüümid. Antonüümid. 
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhisõna, liitsõna tähendusvarjund. Vormiõpetus 
Nimisõna. Omadussõna. Asesõna. 
Lauseõpetus 
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kitjavahemärgid. Küsi-, 
väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause. 

3. Rikkus ja vaesus. 1,2,4,5,6,9, 10, 11, 12, Keskkond ja Ühiskonna-
Suuline ja kirjalik suhtlus 13,15,17,18,19,20,22, ühiskonna õpetus, 
Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule 26,30,31,33,34 jätkusuutlik areng, matemaatika 
hinnangu andmine. Kodanikualgatus ja 
Õpetaja ettelugemise järel (ainealane tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste leidmine. ettevõtlikkus, 
Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud teabe rühmitamine skeemi, Kultuuriline 
märksõnade jm alusel. idantiteet, 
Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). Lavastuse, kuuldud proosa-, Teabekeskkond, 
luule- ja ainetekstide sisu ümbetjutustamine. Väärtused ja kõlblus 
Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus. 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. 
Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus. Erinevate 
käitumisviiside ja koostöövormide võrdlemine. Oma arvamuse avaldamine, seisukoha 
põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. Lisateabe otsimine. 
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Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinonningute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine 
(sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte lõpuleviimine). 
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Pantomiim. Rollimäng. 
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine). Eritüübiliste 
küsimuste moodustamine (nt intervjuu tegemiseks). 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetaja juhiste alusel. 
Teksti vastuvõtt 
Oma lugemise jälgimine ning lugemisoskuse hindamine. 

Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, 
skeem, kaart jm). Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). Teksti sisu 
ennustamine remarkide, üksiksõnade alusel. Enne lugemist olemasolevate teemakohaste 
teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine, oma küsimuste esitamine ning uute teadmiste vastu 
huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin teada). 
Kirjandusteksti süzee, sündmuste toimumise koht, aegja tegelased. Sündmuste järjekord. 
Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Tegelaste käitumise motiivide analüüs. Oma 
arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Küsimustele vastamine tekstinäidetega või oma 
sõnadega. Töö tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetu 
põhjal, märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava, skeemilkaardi 
koostamine. Rollimäng. Dramatiseering. 
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. 
Loetud raamatust jutustamine, loetule emotsionaalse hinnangu andmine ja raamatust 
lühikokkuvõtte tegemine. 
Ilukirjandus: kunstmuinasjutt, tõsielujutt eakaaslastest, ilu- ja aimekirjandus loomadest, 
seiklusjutt, näidend, rahvaluule, värsslugu, vanasõnad ning kõnekäänud. 
Tekstiloome 
Ümberjutustamine ja ümberjutustuse kirjutamine: märksõnade ja küsimuste to el. 
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. 
Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kirjeldamine. Eseme kirjeldamine. Iseloomulike tunnuste 
esitamine. 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine kirjalikult. 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, 
hääletugevuse ja intonatsiooni valimine. 
Jutustus küsimuste, skeemivõi kava toel, fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, 
ajakirjandustekstid (uudis, intervjuu, pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu). 
Protsesskirjutamine: kirjutamiseks valmistumine (märksõnad, idee- või mõtteskeem, 

"" 
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tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide 
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 
Kirjutamine. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Täis- ja kaashäälikuühend. 

Tutvumine gi- ja ki-liite õigekirjaga. 
Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 
Nimi ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused. 
Eakohase teksti eksirnatu ärakiri tahvlilt Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (40-60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine. 
Sõnavaraõpetus 
Sünonüümid. Antonüümid. 
Liitsõna ja liitega sõna erinevused. 
Vormiõpetus 
Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. 
Lauseõpetus 
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, 
väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause. 

4. Tehnika ja teadus 1,2,4,5, 7, 8, 9, 10, 11, Elukestev õpe, Matemaatika, 
Kuuldu põhjal tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine. 12, 14, 15, 16, 18, 19,20, Keskkond ja ühiskonnaõpetus 
Õpetaja ettelugemise järel (ainealan: tekst, lõikhaaval) oluliste mõistete ja seoste leidmine. 21,22,30,34 õhiskonna kunstiõpetus, 
Kuuldud tekstist lühikokkuvõtte sõnastamine. Kuuldud teabe rührnitamine skeemi, jätkusuutlik areng, inglise keel 
märksõnade jm alusel. Kodanikualgatusja 
Tekstide kriitiline kuulamine (fakti ja fantaasia eristamine jms). ettevõtlikkus, 
Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Fakt ja arvamus. Teabekeskkond, 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine, töö sõnastikega. Tehnoloogia ja 

i 

Vestlus etteantud teema piires. Küsimustele vastamine, esitlus, tutvustus .. Oma arvamuse innovaatsioon, 
avaldamine, seisukoha põhjendamine, kaaslaste arvamuse küsimine. Lisateabe otsimine. tervis ja ohutus 

I 

Suulises keelekasutuses kirjakeele põhinorrningute järgimine ning mõtete sobiv sõnastamine 
(sõnavalik, parasiitkeelendite vältimine, mõtte lõpuleviimine). 
Dialoogi ja dramatiseeringu koostamine ja esitamine. Rollimäng. 
Erinevate strateegiate kasutamine kõneülesannetes (nt võrdlemine, kirjeldamine). Eritüübiliste 

I 
küsimuste moodustamine (nt intervjuu tegemiseks). 
Nii enese kui ka teiste tööde tunnustav kommenteerimine õpetajajuhiste alusel. 
Teksti vastuvõtt 
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Keskendunud lugemine. Tööjuhendi lugemine. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine 
(reegel, juhend, tabel, skeem, kaart jm). Tekstide võrdlemine etteantud ülesande piires. 
Sõna, lause ning teksti sisu mõistmine. Kujundlik keelekasutus (piltlik väljend). Teksti sisu 
ennustamine pealkitja, piltide, remarkide, üksiksõnade jm alusel. Enne lugemist 
olemasolevate teemakohaste teadmiste ja kogemuste väljaselgitamine, oma küsimuste 
esitamine ning uute teadmiste vastu huvi äratamine (mida tean, mida tahaksin teada). 
Arutlemine tekstis käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Töö 
tekstiga: tundmatute sõnade tähenduse selgitamine, märkmete tegemine loetu põhjal, 
märksõnaskeemi, küsimuste koostamine. Loetava kohta kava, skeemilkaardi 
koostamine. Luuletuse sisu eripära määramine (loodus, nali jne); riimide leidmine ja loomine, 
riimuvate sõnade toel värsside loomine. Luuletuse ja proosateksti mõtestatud esitamine 
(meeleolu, laad). 
Trükised (raamat, ajaleht, ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. 
Huvipakkuva raamatu leidmine, iseseisev lugemine, vajaliku info leidmine. 
Vajaliku raamatu leidmine iseseisvalt, ka kataloogi või e-otsingut kasutades. 
Tekstiloome 
Loetu ja kuuldu põhjal jutustamine, kitjeldamine. Eseme, olendi kitjeldamine. Iseloomulike 
tunnuste esitamine. 
Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine nii kirjalikult kui ka suuliseit. 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele, mida). 
Jutustus skeemi, kaardi või kava toel, fantaasialugu, kirjeldus, seletus, veenmiskiri, 
tarbetekstid Guhend, nimekiri, retsept, e-kiri, teade), .yakirjandustekstid (uudis, intenjuu, 
pildi allkiri, kuulutus, reklaam, arvamuslugu). 
Protsesskirjutamine: kirjutamiseks vahnistumine (märksõnad, idee- või mõtteskeem, 
tsentriline kaart, sündmuste kaart, muusika, pilt, rollimäng jne), teksti eri versioonide 
kirjutamine, viimistlemine, toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. 
Kirjutamine. 
Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. 
keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. 
Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri. 
Nitni ja nimetus. Isiku- ja kohanimed, ametinimetused ja üldnimetused. 
Eakohase teksti eksimatu ärakiri tahvliIt Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite 
ulatuses (40-60 sõna, 20 ortogrammi). Oma kirjavea iseseisev leidmine. 

~ 
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Sõnavaraõpetus 
Sünonüümid. Antonüümid. 
Vormiõpetus 
Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine 
Lauseõpetus 
Lause. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. Küsi-, 
väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. Otsekõne ja saatelause. 



e 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse j a kultuuridesse 
• tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb 

teadlikuks keelekasutajaks 
• omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime 

isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel 
• arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

välj akujunenud keelekasutustavasid 
• õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt 

hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet 
• õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 
• tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 100jana 
• arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust 
• harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid 
• suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 

Õpitulemused 

Suuline ja kirjallk suhtlus 
Õpilane: 
1) valib juhendamise toel suhtluskanali; 
2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 
3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid. 

Teksti vastuvõtt 
Õpilane: 
1) loeb ja kuulab isiklikust huvist ning õppimise eesmärkidel nii huvivaldkondade kui ka õpi
ja elutarbelisi tekste; 
2) rakendab tuttavat liiki teksti lugemisel ja kuulamisel eri viise ja võimalusi; 
3) valib juhendamise toel oma lugemisvara. 

Tekstiloome 
Õpilane: 
1) jutustab, kirjeldab, arutleb suuliselt ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid korrektselt; 
2) esineb suuliselt (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne). 
Õigekeelsus ja keelehoole 
Õpilane: 
1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, 



2) järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 
3) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid; 
4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. K. Sarapuu. Eesti keele õpik. Keeleõpetus 5. kl. Tallinn: Avita, 2004 
2. K. Sarapuu. Eesti keele töövihik 5. klassile. Ija II osa. Tallinn: Avita, 2004 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeri!Ud tundid~ arv: 

- - -~ - - - -

O~eSISU 

Jrk , T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
Oodatavad 
õpitulemused nr 

1. Suuline ja kirjalik suhtlus Suulineja 
kirjalik suhtlus 

2. 

3. 

4. 

Keelekasutus erinevates suhtlusolukordades: koolis, avalikus kohas, eakaaslastega, täiskasvanutega suheldes, 
suulises kõnes ja kirjalikus tekstis. Kaasõpilase ja õpetaja eesmärgistatud kuulamine. Kuuldu põhjal 
tegutsemine, kuuldule hinnangu andmine. Suuline arvamusavaldus etteantud teema piires, vastulausele 
reageerimine, seisukohast loobumine. Väite põhjendamine. 

Teksti vastuvõtt 

1,2,3 

Eesmärgistatud lugemine, lugemist hõlbustavad võtted. Tööjuhendi lugemine. Kava, mõttekaart, joonis jm I Teksti vastuvõtt 
visualiseerivad vahendid. Tarbe- ja õppetekstide mõtestatud lugemine (reegel, juhend, tabel, skeem, kaart). 
Kokkuvõte konkreetsest materjalist (õppetekst, arutlus). Kuuldu konspekteerimine. Trükised (raamat, ajaleht, I 1,2,3 
ajakiri), nendes orienteerumine ja vajaliku teabe leidmine. Visuaalselt esitatud info (foto, joonis, graafik) 
põhjallihtsamate järelduste tegemine, seoste leidmine. 

Tekstiloome 
Ümberjutustamine: tekstilähedane, kokkuvõtlik, valikuline. Loetule, nähtule või kuuldule hinnangu andmine I Tekstiloome 
nii kirjalikult kui ka suuliseit. Lühiettekande esitamine. Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike 
tunnuste esitamine. Kirjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, hinnang. Eseme, olendi, inimese kirjeldamine. I 1,2 
Autori suhtumine kirjeldatavasse ja selle väljendamine. Jutustamine. Oma elamustest ja juhtumustest 
jutustamine ning kirjutamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. Sidus lausestus. 
Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. Arutlemine. Probleemide nägemine vaadeldavas nähtuses. 
Põhjuse ja tagajärje eristamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
Eesti keel teiste keelte seas. Teised Eestis kõneldavad keeled. Sugulaskeeled ja sugulasrahvad. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Tähestik. Täis-ja kaashäälikud. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Täis- ja 
kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). 
Sõnavaraõpetus 
Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused. 
Sõnavara avardamine ja täpsustamine. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka 

Õigekeelsus 
ja keelehoole 

1,2,3,4 

Läbivad teemad 

kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus 

teabekeskkond 
tehnoloogia ja 
innovatsioon 

keskkond ja 
jätkusuutlik 
areng 

kultuuriline 
identiteet 

tervis ja ohutus 

kultuuriline 
identiteet 

Lõiming 

kirjandus 
sotsiaalained 

kirjandus 
kunst 
tööõpetus 
matemaatika 

kirjandus 
loodusõpetus 
kunst 
muusika 
tööõpetus 
kehaline 
kasvatus 



veebivariandist) . 
Vonniõpetus 
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Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad ja muutumatud sõnad. Tegusõna. Tegusõna ajad: olevik, lihtminevik. 
Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna pööramine ainsuse s ja mitmuses. Tegusõna oleviku- ja 
minevikuvonni kasutamine tekstis. Käändsõna. Käändsõnade liigid: nimisõna, omadussõna, arvsõna, 
asesõna. Käänamine. Käänded, nende küsimused ja tähendus. Õige käände valik sõltuvalt lause kontekstist. 
Ainsus ja mitmus. 
Lauseõpetus 
Lause. Alus ja öeldis. Lause laiendamise lihtsamaid võimalusi. Korduvate lauseliikmete 
kirjavahemärgistamine koondlauses. Koondlause kasutamine tekstis. Lihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid. 
Küsi-, väit- ja hüüdlause lõpumärgid ja kasutamine. 
Muud õigekilja teemad 
Algustäheõigekiri: nimi, nimetus ja pealkiri. Isiku- ja kohanimed. 

teabekeskkond 
kirjandus 

matemaatika 
loodusõpetus 

loodusõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II 

Õppe-eesmärgid 
Õpilane: 

1 Klass: /6. 

• väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 
lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse j a kultuuridesse 

• tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb 
teadlikuks keelekasutajaks 

• omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime 
isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel 

• arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 
väljakujunenud keelekasutustavasid 

• õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliseIt 
hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet 

• õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 
• tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana 
• arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust 
• harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid 
• suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 

Õpitulemused 

Suuline ja kirjalik suhtIus 
Õpilane: 
1) valib juhendamise toel suhtluskanali; 
2) peab sobivaIt telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja meilivahetust; 
3) võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
4) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivaIt kas suulist või kirjalikku keelevormi. 

Teksti vastuvõtt 
Õpilane: 
1) tunneb tavalisi tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi; 
2) võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtte; 
3) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekstide tõlgendamisel ja seostamise!. 

Tekstiloome 
Õpilane: 
1) leiab juhendamise to el tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet 
raamatukogust ja internetist; 
2) tunneb esinemise ettevalmistuse põhi etapp e; 
3) tunneb kirjutamisprotsessi põhietappe; 
4) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ja täita 
lihtsamaid planke ja vorme; 
5) avaldab viisakalt ja olukohaseIt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti 
kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
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6) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ja seostades. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Õpilane: 
1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvonnide kasutust, järgib 
eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 
2) moodustab ja kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 
3) leiab ja kontrollib "Eesti õigekeelsus-sõnaraamatust" sõna tähendust ja õigekirja; 
4) tunneb ära õpitud tekstiliigi; 
5) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. K. Sarapuu. Eesti keel. Keeleõpetus 6. kl. Tallinn: Avita, 2005 
2. K. Sarapuu. Eesti keele töövihik 6. klassile. Ija II osa. Tallinn: Avita, 2005 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 

II kooliastme õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1) suhtleb eesmärgipäraselt ning valib kontekstile vastava suhtluskanali; 

2) oskab teha kuuldust ja loetust kokkuvõtet ning anda hinnangut nii suuliselt kui ka 
kirj alikult; 
3) tunneb põhilisi tekstiliike ning oskab õpi- ja elutarbelisi tekste eesmärgipäraselt kasutada; 
4) oskab luua õppetööks ja eluks vajalikke tekste ning neid korrektselt vonnistada; 
5) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise põhietappe ning oskab neid rakendada; 
6) tunneb eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
7) oskab kasutada ÕSi ja teisi õigekeelsusallikaid. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
6. klassi lõpetaja: 
1) valib juhendamise toel suhtluskanali; peab sobivalt telefonivestlusi ning kirja- ja 
meilivahetust; 
2) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele probleemülesannetele, kasutades 
sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevonni; 
3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi ning annab hinnanguid; 
4) võtab loetutja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vonnis. 

Teksti vastuvõtt 
6. klassi lõpetaja: 
1) tunneb õpitud tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediatekste) ning nende kasutamise võimalusi; 
2) loeb ja mõistab eakohaseid õpi- ja elutarbelisi ning huvivaldkondade tekste; 
3) võrdleb tekste omavahel, esitab küsimusi ja arvamusi ning teeb lühikokkuvõtteid; 



4) kasutab töös tekstidega õpitud keele- ja tekstimõisteid. 

Tekstiloome 
6. klassi lõpetaja: 
1) leiab juhendamise toel tekstiloomeks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet 
raamatukogust ning internetist; 
2) tunneb esinemise ettevalmistuse põhietappe; 
3) tunneb kirjutamise põhietappe; 
4) jutustab, kirjeldab ning arutleb suuliseit ja kirjalikult, vormistab kirjalikud tekstid 
korrektselt; 
5) esineb suuliseit (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikese ettekande ja kõne); 
6) kirjutab eesmärgipäraselt loovtöid ja kirju (ka e-kirju ja sõnumeid), oskab leida ning täita 
lihtsamaid planke ja vorme; 
7) avaldab viisakalt ning olukohaselt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, nähtuse või teksti 
kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
8) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid tekste luues ning seostades. 

( Õigekeelsus ja keelehoole 
6. klassi lõpetaja: 

( 

1) tunneb eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliikide tüüpjuhte ja lihtvormide kasutust ning 
järgib eesti õigekirja aluseid ja õpitud põhireegleid; 
2) moodustab ning kirjavahemärgistab lihtlauseid, sh koondlauseid ja lihtsamaid liitlauseid; 
3) kontrollib õigekeelsussõnaraamatust sõna tähendust ja õigekirja; 
4) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes ning tekste analüüsides ja hinnates. 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tuI'!dide arv: 

Jrk 
nr 
1. 

Teemad, alateemad, põhimõisted 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Arvamuse avaldamine, põhjendamine paaris- või rühmatöö käigus, kõnejärg. Kaaslase parandamine, 
täiendamine. Arvamuse tagasivõtmine, kaaslasega nõustumine, kaaslase täiendamine, parandamine. 
Kaasõpilaste töödele hinnangu andmine ja tunnustuse avaldamine. Klassivestlus, diskussioon. 
Telefonivestlus: alustamine, lõpetamine. Suhtlemine virtuaalkeskkonnas: eesmärgid, võimalused, ohud 
(privaatse ja avaliku ala eristamine). E-kiri. 

Oodatavad 
õpitulemused 

Suulineja 
kirjalik suhtlus 

1,2,3,4 

2. I Teksti vastuvõtt 
Raadio- ja telesaadete eripära, vormid ning liigid, eesmärgistatud kuulamine/vaatamine. Oma sõnadega I Teksti vastuvõtt 
kokkuvõtte tegemine. Saatekava. TrükiajakiIjandus. Pressifoto. Karikatuur. Pildiallkiri. Teabegraafika. 
Reklaam: sõnum, pildi ja sõna mõju reklaamis, adressaat, lastele mõeldud reklaam. Tarbetekstide keel: I 1, 2, 3 
kataloogid, kasutusjuhendid, toodete etiketid. Skeemist, tabelist, kuulutusest, sõiduplaanist, hinnakiIjast 
andmete kirjapanek ja seoste väljatoomine. 

3. I Tekstiloome 
Protsesskirjutamine: suuline eeltöö, kava ja mõttekaardi koostamine, teksti kirjutamine, viimistlemine, I Tekstiloome 
toimetamine, avaldamine, tagasiside saamine. KiIjandi ülesehitus. Sissejuhatus, teemaarendus, lõpetus. 
Mustand. Oma vigade leidmine ja parandamine. Alustekst, selle edasiarenduse lihtsamaid võtteid. I 1,2,3,4,5,6 
Lisateabe otsimine. Erinevatest allikatest pärit info võrdlemine, olulise eristamine ebaolulisest, selle 
väljakirjutamine. Uue info seostamine oma teadmiste ja kogemustega, selle rakendamine konkreetsest 
tööülesandest lähtuvalt. Visuaalsed ja tekstilised infoallikad, nende usaldusväärsus. Teksti loomine 
pildi- ja näitmaterjali põhjal. Fakt ja arvamus. Kiri, ümbriku vormistamine. Lühiettekanne, esitlus 
Internetist või teatmeteostest leitud info põhjal. Privaatses ja avalikus keskkonnas suhtlemise eetika. 

4. I Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
KiIjakeel, argikeel ja murdekeel 
Häälikuõpetus ia õigekiri 

Läbivad teemad 

kultuuriline 
identiteet 

kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus 

tervis ja ohutus 

teabekeskkond 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

keskkonda ja 
jätkusuutlik 
areng 

väärtused ja 
kõlblus 

Lõiming 

kirjandus 
sotsiaalained 

I kunst 
muusika 
matemaatika 
kiIjandus 

I kiIjandus 
loodusõpetus 
kunst 
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g, b, d s-i kõrval. h õigekiri. i ja j õigekiri (tegijanimed ja liitsõnad). gi- ja ki-liite õigekiri. Sulghäälik 
võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. f-i ja s õigekiri. Õppetegevuses vajalike 
võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri. Silbitamine ja poolitamine (ka liitsõnades). Õigekirja 
kontrollimine sõnaraamatutest (nii raamatust kui veebivariandist). 
Sõnavaraõpetus 
Kirjakeelne ja kõnekeeIne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. Sõna tähenduse leidmine 
sõnaraamatutest (nii raamatu- kui ka veebivariandist). 
Vormiõpetus 
Nimisõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Omadussõna käänamine koos nimisõnaga. lik- ja ne-liiteliste 
omadussõnade käänamine ja õigekiri. Omadussõnade võrdlusastmed. Võrdlusastmete kasutamine. 
Omadussõnade tuletusliited. Omadussõnade kokku- ja lahkukirjutamine (ne- ja line-liitelised 
omadussõnad). Arvsõnade õigekiri. Rooma numbrite kirjutamine. Põhi- ja järgarvsõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine. Kuupäeva kirjutamise võimalusi. Arvsõnade käänamine. Põhi- ja järgarvsõnade 
kirjutamine sõnade ja numbritega, nende lugemine. Arvsõnade kasutamine tekstis. Asesõnade 
käänamine ja kasutamine. Sõnaraamatute kasutamine käändsõna põhivormide kontrollimiseks. 
Lauseõpetus 
Liitlause. Lihtlausete sidumine liitlauseks. Sidesõnaga ja sidesõnata liitlause. Kahe järjestikuse 
osalausega liitlause kirjavahemärgistamine. Otsekõne ja saatelause. Saatelause otsekõne ees, keskel ja 
järel. Otsekõne kirjavahemärgid. Otsekõne kasutamise võimalusi. Üte ja selle kirjavahemärgid. 
Muud õigekida teemad 
Algustäheõigekiri: ajaloosündmused; ametinimetused ja üldnimetused; perioodikaväljaanded; teoste 
pealkirjad. Üldkasutatavad lühendid. Lühendite õigekiri, lühendite lugemine. 
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Õigekeelsus 
ja keelehoole 

1,2,3,4,5, kultuuriline 
identiteet 

elukestev õpe ja 

vene keel 
inglise keel 

karjääri I kirjandus 
planeerimine 

matemaatika 

ajalugu 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse j a kultuuridesse 
• tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb 

teadlikuks keelekasutaj aks 
• omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime 

isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel 
• arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

välj akujunenud keelekasutustavasid 
• õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt 

hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet 
• õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 
• tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana 
• arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust 
• harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid 
• suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 

Õpitulemused 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Õpilane: 
1) oskab valida suhtluskanalit; 
2) peab asjalikku kirja- ja meilivahetust; 
3) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; 
4) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ja vahendab nii suulises kui ka kirjalikus 
vormis. 

Teksti vastuvõtt 
Õpilane: 
1) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 
2) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb 
tekste omavahel, selgitab arusaamatuks jäänut, esitab küsimusi, vahendab ja võtab kokku, 
kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning seostab teksti oma 
kogemuse ja mõtetega; 
3) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendamisel, tekstide seostamisel ja 
tekstile reageerimisel. 

Tekstiloome 
Õpilane: 



( 

c 

1) põhjendab ja avaldab viisakalt, asja- ja olukohaseIt oma arvamust ja seisukohta sündmuse, 
nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
2) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades;oskab ette 
valmistada, kirjutadaja suuliseit esitada eri tüüpi tekste Gutustav, kirjeldav, arutlev); 
3) vormistab tekstid korrektselt. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Õpilane: 
1) eristab kirjakeeit argikeelest; 
2) teab eesti keele murdeid; 
3) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
4) oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest, sõna- ja käsiraamatutest; 
5) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme; 
6) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 
7) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; 
8) kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistus. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. P. Ratassepp. Sõnadest tekstini. Eesti keele õpik 7. klassile. Tallinn: Avita, 2003 
2. P. Ratassepp. Eesti keele töövihik 7. klassile. I ja II osa. Tallinn: Avita, 2007 

Lisamaterj al 

1. T. Ereit, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: III Klass: 17. 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

ÕJ!I!eSlSU 
Jrk I T d 1 d -him-· d eema ,a ateema ,po Olste 
nr 
1. 

2. 

3. 

4. 

Suuline ja kirjalik suhtlus 
Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste küsimuste esitamine. Meilivahetus, meili 
kirjutamine ja keelevahendite valik. Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis. 

Teksti vastuvõtt 
Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, skeem jm). Pilttekstide ja 
teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. 
Meediatekstide tunnused. Põhilised meediakanalid. Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik 
meedia. Fakti ja arvamuse eristamine. Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu, 
intervjuu, reportaai, kuulutus. Uudisloo ülesehitus ja pealkiri. Arvamusloo ülesehitus ja 
pealkiri. Tele- ja raadiosaated. 

Tekstiloome 
Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik Teabe edastamine, reprodutseerimine, 
seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse piires. Uudisloo kirjutamine: materjali 
kogumine, infoallikad, vastutus avaldatu eest. Uudisloo pealkirjastamine. Intervjuu tegemine: 
valmistumine, küsitlemine, kirjutamine, toimetamine ja vormistamine. Kirjalike tööde 
vormistamise põhimõtted. Teksti arvutitöötlus. Arvamusloo suuline ja kirjalik 
kommenteerimine: isikliku seisukoha kujundamine käsitletava probleemi kohta, selle 
põhjendamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
Kirjakeel ja argikeel. Eesti keele murded. Oskussõnavara. Sõnadeta suhtlemine. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Häälikute liigitamine. Kaashäälikuühendi põhireegli rakendamine liitega sõnades, 
kaashäälikuühendi õigekirja erandid. Veaohtliku häälikuõigekirjaga sõnad. 
Omasõnadja võõrsõnad. Veaohtlike võõrsõnade õigekiri. Silbitamine, pikkja lühike silp. 
Õigehääldus: rõhk ja väIde. Välte ja õigekirja seosed. ÕS-ist (nii veebi- kui ka 
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Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: _ 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

Suuline ja kirjallk 
suhtlus 

1,2,3,4 

Teksti vastuvõtt 

1,2,3 

Tekstiloome 

1,2,3 

Õigekeelsus ja 
keelehoole 

väärtused ja kõlblus 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

tervis ja ohutus 
väärtused ja kõlblus 

teabekeskkond 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

väärtuse ja kõlblus 
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1,2,3,4,5, 6, 7, 8 
kultuuriline identiteet 

Lõiming 

kirjandus 
sotsiaalained 

kirjandus 
kunst 
muusika 

kirjandus 

geograafia 

inglise keel 
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raamatuvariandist) õigekilja ja õigehäälduse kontrollimine. 
Sõnavaraõpetus 
Sõna ja tähendus, sõnastuse rikastamine, sünonüümide tähendusvarjundid. Homonüümid ja 
veaohtlikud paronüümid. 
Vormiõpetus ja õigekiri 
Sõnaliigid: tegusõnad, käändsõnad (nimi-, omadus, arv- ja asesõnad) ja muutumatud sõnad 
(määr-, kaas-, side- ja hüüdsõnad). Sõnaliikide funktsioon lauses. 
Tegusõna pöördelised vormid: pööre, arv, aeg, kõneviis, tegumood. Tegusõna vormide 
kasutamine lauses. Tegusõna käändelised vormid. Tegusõna astmevaheldus: veaohtlikud 
tegusõnad ja sõnavormid. Õige pöördevormi leidmine ÕS-ist, vormimoodustus tüüpsõna 
eeskujul. Liit-, ühend- ja väljendtegusõna. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine. 
Käändsõnad. Käänetevahelised seosed. Veaohtlikud käändevormid. Käändsõna astmevaheldus: 
veaohtlikud käändsõnad ja sõnavormid. Õige käändevormi leidmine ÕS-ist, vormimoodustus 
tüüpsõna eeskujul. Omadussõna võrdlusastmed: veaohtlikud sõnad. Käändsõna kokku- ja 
lahkukirjutamine. Numbrite kirjutamine: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastad, kellaajad. 
Muutumatud sõnad. Määr- ja kaassõnade eristamine. 
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elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

vene keel 

kirjandus 

matemaatika 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: III I Klass: I 8. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse j a kultuuridesse 
• tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb 

teadlikuks keelekasutajaks 
• omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime 

isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel 
• arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

välj akujunenud keelekasutustavasid 
• õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt 

hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet 
• õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 
• tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 100jana 
• arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust 
• harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid 
• suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 

Õpitulemused 

Suuline ja kirjallk suhtIus 
Õpilane: 
1) peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi; 
2) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid mng lahendab 
probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 
3) oskab algatada, arendada, tõrjuda j a katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; 
4) väljendab oma seisukohti ja sõnastab vajadusel oma eriarvamuse; 
5) teeb ettepanekuid, esitab omapoolseid põhjendusi, annab vajadusellisateavet. 

Teksti vastuvõtt 
Õpilane: 
1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb olulisi tekstiliike (peamisi tarbe-, teabe-, meedia- ja 
reklaamizanreid), nende põhijooni ja kasutusvõimalusi; 
2) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast liigist ja autorist; 
3) eristab tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamtekstide stiile üksteisest, argisuhtluse Ja 
ilukirjanduse stiilist; 
4) teab peamisi mõjutusvahendeid. 

Tekstiloome 
Õpilane: 
1) leiab teksti100meks vajalikku kirjalikku või suusõnalist teavet raamatukogust ja internetist; 
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2) valib kriitiliselt oma teabeallikaid ja osutab nendele sobivas vormis; 
3) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ja kohandab neid oma 
eesmärkidele; 
4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; 
5) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ja peab lühikest ettekannet ja kõnet). 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Õpilane: 
1) teab eesti keele lauseehituse peajooni; 
2) tunneb keelendite stiiliväärtust; 
3) oskab keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 
4) teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni; 
5) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
6) oskab õigekirjajuhiseid leida sõna- ja käsiraamatutest ning veebiallikatest; 
7) rakendab omandatud keeleteadmisi tekstiloomes, tekste analüüsides ja hinnates; 
8) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; 
9) kasutab tekstide koostamisel tavakohast ülesehitust ja vormistust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. P. Ratassepp. Lausetest tekstini. Eesti keele õpik 8. klassile. Tallinn: Avita, 2004 
2. P. Ratassepp. Eesti keele töövihik 8. klassile. Ija II osa. Tallinn: Avita, 2010 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

ÕppeSISU 
Jrk I T d I d -hi -' d eema ,a ateema ,po mOlste 
m 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

Suuline ja kirjallk suhtlus 
Suhtlusolukord, suhtlusolukorra komponendid, suhtluspartnerid. Erinevates 
suhtlusolukordades osalemine. Suhtlusolukorraga arvestamine. Suhtlemisel partneri 
arvestamine. Suulise suhtlemise tavad eesti keeles: pöördumine, tervitamine, 
telefonivestlus. Suhtlemine rühmas, sõna saamine, kõnejärje hoidmine. Rühmatöö käigus 
arvamuse avaldamine ja põhjendamine. Diskussioon. Kompromissi leidmine, kaaslase 
öeldu! tehtu täiendamine ja parandamine. Kaaslase tööle põhjendatud hinnangu andmine. 
Suulise arutelu tulemuste kirjalik talletamine. Väitlus, väitluse reeglid. 

Teksti vastuvõtt 
Peamised tekstiliigid (tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamizamid), nende eesmärgid. Teksti 
vastuvõtmise viisid. Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. Kõne kuulamine, märkmete 
tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine. Tekstist olulisema teabe ja 
probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine. Reklaamtekst, reklaamtekstide 
eesmärk ja tunnused. Reklaami keel. Kriitiline lugemine. Avalik ja varjatud mõjutamine. 
Peamised keelelised mõjutamisvõtted, demagoogia. 
Meediaeetika kesksed põhimõtted. Sõnavabaduse põhimõte ja selle piirangud. 
Teabetekstide eesmärk, teabeteksti tunnused ja ülesehitus. Juhend ja uurimus. Pilttekstide ja 
teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. 

Suuline 
ja kirjallk suhtlus 

1,2,3,4,5 

Teksti vastuvõtt 

1,2,3,4 

3. I Tekstiloome 
Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse teema või isikliku kogemuse I Tekstiloome 
piires. Erinevat liiki alustekstide põhjal kitjutamine. Refereerimine. Teabeallikatele ja 
alustekstidele viitamise võimalused. Viidete vormistamine. Kõneks valmistumine, kõne I 1 2 3 4 5 
koostamine ja esitamine. Kõne näitlikustamine. Ettekande koostamine ja esitamine. "" 
Kirjandi kirjutamise eeltöö: mõtete kogumine, kava koostamine, mustandi kirjutamine. 

kultuuriline identiteet 

elukestev õpe ja 
katjääri planeerimine 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

tervis ja ohutus 

teabekeskkond 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

keskkond ja 
jätkusuutIik areng 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 
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Lõiming 

kirjandus 
sotsiaalained 

kirjandus 

kitjandus 
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Kirjandi teema ja peamõte, kirjandi ülesehitus. Teksti liigendamine. Jutustava, kirjeldava 
või arutleva kitjandi kitjutamine. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
Eesti kitjakeele kujunemine 19. sajandil. 
Al gustäheõigekiri 
Nimi, nimetus ja pealkiri. Isikud ja olendid; kohad ja ehitised; asutused, ettevõtted ja 
organisatsioonid; riigid ja osariigid; perioodikaväljaanded; teosed, dokumendid ja sarjad; 
ajaloosündmused; üritused; kaubad. 
Lauseõpetus ja õigekiri 
Lause. Lause suhtluseesmärgid. 
Lauseliikmed: öeldis, alus, sihitis, maarus ja öeldistäide. Täiend. Korduvate eri- ja 
samaliigiliste lauseliikmete ja täiendite kitjavahemärgistamine, koondlause. Lisandi ja ütte 
kirjavahemärgistamine ja kasutamine lauses. 
Liht- ja liitlause. Lihtlause õigekiri. Rindlause. Rindlause osalausete ühendamise 
võimalused, rindlause kitjavahemärgistamine. põimlause. Pea- ja kõrvallause. Põimlause 
õigekiri. Segaliitlause. Lauselühend. Lauselühendi õigekiri. Lauselühendi asendamine 
kõrvallausega. Liht- ja liitlause sõnajärg. 
Otsekõne, kaudkõne ja tsitaat. Otsekõnega lause muutmine kaudkõneks. 
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Õigekeelsus 
ja keelehoole 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

väärtused ja kõlblus 

kultuuriline identiteet 

elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

kitjandus 
ajalugu 
geograafia 
bioloogia 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Põhikool I Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub 

lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse j a kultuuridesse 
• tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb 

teadlikuks keelekasutajaks 
• omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime 

isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel 
• arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris 

väljakujunenud keelekasutustavasid 
• õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt 

hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet 
• õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma 
• tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka 100jana 
• arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust 
• harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning 

veebiallikaid 
• suhtub tolerantselt eesti keele kui võõrkeele kasutamisse ja toetab muu emakeelega 

kaaslaste eesti keele omandamist. 

Õpitulemused 

Suuline ja kirjaUk suhtIus 
Õpilane: 
1) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; 
2) suudab asjalikult sekkuda avalikku diskussiooni meediakanalites, üritustel ja mujal; 
3) kommenteerib veebis asjakohaselt. 

Teksti vastuvõtt 
Õpilane: 
1) loeb ja kuulab avaliku eluga kursisoleku ja õppimise või töö eesmärkidel ning isiklikust 
huvist; 
2) rakendab lugemise ja kuulamise eri viise ja võimalusi; 
3) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ja arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka õpi
ja elutarbelisi tekste; 
4) valib teadlikult oma lugemisvara; suudab teha järeldusi kasutatud keelevahenditest, märkab 
kujundlikkust. 

Tekstiloome 
Õpilane: 
1) oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit, asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; 



2) oskab kirjutada elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; 
3) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ja teiste tekstidega; 
4) vahendab kuuldud ja loetud tekste eetiliselt, sobiva pikkuse ja täpsusega. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Õpilane: 
1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa j a maailma keeltest; 
2) suhestab keeli teadlikult, tajub nende erinevusi; 
3) edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles ja arvestades eesti keele 
kasutuse väljakujunenud tavasid; 
4) leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, kasutusviise ja 
mõistesuhteid; 
5) tunneb keelendite stiiliväärtust; 
6) oskab keelendeid tekstis mõista ja kasutada; 
7) tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides. 

( Kasutatav õppekirjandus 

1. P. Ratassepp. Mõttest tekstini. Eesti keele õpik 9. klassile. Tallinn: Avita, 2005 
2. P. Ratassepp. Eesti keele töövihik 9. klassile. Mõttest tekstini. I ja II osa. Tallinn: Avita, 

2008 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 

III kooliastme õpitulemused 

e Põhikooli lõpetaja: 

1) mõistab eesti keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vaj alikkust; 
2) tuleb toime eesti kirjakeelega isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides; järgib kirjutades 
eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; 
3) suhtleb eesmärgipäraselt, valib konteksti sobiva suhtluskanali; väljendub kõnes ja kirjas 
asjakohaselt ja selgelt; 
4) osaleb diskussioonides ja rühmatöös, avaldab oma arvamust põhjendatult ja keeleliselt 
korrektselt; 
5) kuulab ja loeb arusaamisega eri liiki tekste, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; vahendab loetut ja kuuldut suuliselt ning kirjalikult; 
6) leiab asjakohast teavet meediast ja internetist, hindab seda kriitiliselt ning kasutab 
sihipäraselt; 
7) tunneb tekstiliike ja nende kasutusvõimalusi ning oskab eesmärgipäraselt valmistuda eri 
liiki tekstide koostamiseks ja esitamiseks; 
8) kirjutab eri liiki tekste ja vormistab need korrektselt; 
9) kasutab sõna- ja käsiraamatuid ning leiab õigekeelsusabi veebiallikatest. 
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Suuline ja kirjalik suhtlus 
Põhikooli lõpetaja: 

1) oskab valida suhtluskanalit; peab sobivalt telefonivestlusi nmg asjalikku kirja- ja 
meilivahetust; 
2) käsitleb koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid nmg lahendab 
probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi; 
3) oskab algatada, arendada, tõrjuda j a katkestada nii suhtlust kui ka teemasid; välj endab oma 
seisukohti ning sõnastab vaj aduse korraloma eriarvamuse; 
4) esitab kuuldu ja loetu kohta küsimusi, teeb kuuldu ja loetu põhjal järeldusi ning annab 
hinnanguid; 
5) võtab loetut ja kuuldut eesmärgipäraselt kokku ning vahendab nii suulises kui ka kirjalikus 
vormIS. 

Teksti vastuvõtt 
Põhikooli lõpetaja: 

1) orienteerub tekstimaailmas: tunneb peamisi tekstiliike (tarbe-, teabe- ja meediazanre), 
nende põhijooni ning kasutamise võimalusi; 
2) loeb ja kuulab sihipäraselt, kriitiliselt ning arusaamisega nii oma huvivaldkondade kui ka 
õpi- ja elutarbelisi tekste; 
3) teab, et teksti väljenduslaad sõltub teksti kasutusvaldkonnast, liigist ja autorist; 
4) suudab teha järeldusi kasutatud keelevahendite kohta ning märkab kujundlikkust; 
5) teab peamisi mõjutusvahendeid; 
6) seostab omavahel teksti, seda toetavat tabelit, pilti ja heli; 
7) reageerib tekstidele sihipäraselt nii suuliselt kui ka kirjalikult ning sobivas vormis: võrdleb 
tekste omavahel, osutab, mis tekstis on jäänud arusaamatuks, esitab küsimusi, vahendab ja 
võtab kokku, kommenteerib, esitab vastuväiteid, loob tõlgendusi ja esitab arvamusi ning 
seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega; 
8) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid teksti tõlgendades, tekste seostades ning 
tekstile reageerides. 

Tekstiloome 
Põhikooli lõpetaja: 

1) leiab tekstiloomeks vajalikku teavet raamatukogust ja internetist; valib kriitiliselt oma 
teabeallikaid ning osutab nendele sobivas vormis; 
2) tunneb esinemise ettevalmistuse ja kirjutamise protsesse ning kohandab neid oma 
eesmärkidele; 
3) oskab suuliselt esineda (tervitab, võtab sõna, koostab ning peab lühikest ettekannet ja 
kõnet); 
4) oskab eesmärgipäraselt kirjutada ning suuliseIt esitada eri liiki tekste: referaati, kirjandit; 
kommentaare ja arvamusavaldusi; elulugu, avaldusi, seletuskirju ja taotlusi; vormistab tekstid 
korrektselt; 
5) seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse või toimingu eesmärgiga ning teiste 
tekstidega; vahendab kuuldud ja loetud tekste sobiva pikkuse ning täpsusega, allikale viidates; 
6) põhjendab ning avaldab viisakalt, asja- ja olukohaseIt oma arvamust ning seisukohta 
sündmuse, nähtuse või teksti kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
7) kasutab omandatud keele- ja tekstimõisteid nii tekste luues kui ka seostades. 
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Õigekeelsus j a keelehoole 
Põhikooli lõpetaja: 

1) väärtustab eesti keelt ühena Euroopa ja maailma keeltest; suhestab keeli teadlikult, tajub 
nende erinevusi; edastab võõrkeeles kuuldud ja loetud infot korrektses eesti keeles, arvestades 
eesti keele kasutus e väljakujunenud tavasid; 
2) tuleb eesti kirjakeelega toime isiklikus ja avalikus elus ning edasi õppides; 
3) järgib eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid; oskab õigekirjajuhiseid leida veebiallikatest 
ning sõna- ja käsiraamatutest; kasutab arvuti õigekirjakorrektorit; 
4) teab eesti keele häälikusüsteemi, sõnaliike ja -vorme ning lauseehituse peajooni; tunneb 
keelendite stiiliväärtust; oskab keelendeid tekstis mõista ning kasutada; 
5) teab õpitud tekstiliikide keelelisi erijooni; kasutab tekste koostades tavakohast ülesehitust 
ning vormistust; 
6) leiab oma sõnavara rikastamiseks keeleallikatest sõnade kontekstitähendusi, kasutusviise ja 
mõistesuhteid; 
7) teab suulise ja kirjaliku keelevormi erijooni ning eristab kirjakeelt argikeelest; 
8) teab eesti keele põlvnemist ja murdeid ning kirjakeele arengu põhietappe; 
9) rakendab omandatud keeleteadmisi teksti100mes, tekste analüüsides ja hinnates. 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: III Klass: I 9. 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

ÕppeSISU 
Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
m 

1. 

2. 

3. 

4. 

Suuline ja kirjalik suhtIus 
Veebisuhtluse eesmärgid, võimalused ja ohud. Veebipõhised suhtluskanalid: jututoad, blogid, 
kommentaarid. Veebis kommenteerimine. Keeleviisakus ja -väärikus. AnonüÜInsuse mOJu 
keelekasutusele. Aktuaalse meediateksti kommenteeriInine vestlusringis. Loetu kirjalik ja suuline 
vahendamine. Suhtlemine ajakirjanikuga. Väitlus, väitluse reeglid. 

Teksti vastuvõtt 
Veebilehed: eesmärgid ja ülesehitus. Veebist teabe otsimine, teabeallikate ja info kriitiline hindamine. 
Teabe talletamine ja süstematiseeriInine. Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis, 
skeem jm). Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja tõlgendamine. Tarbetekstide eesmärk, tarbetekstide 
tunnused ja ülesehitus. Tarbe- ja teabetekstidest olulise info leidmine, süstematiseerimine ja selle põhjal 
järelduste tegemine. Funktsionaalstiilid: tarbe-, teabe-, meedia- ja reklaamitekstide keelekasutus. 

Tekstiloome 
Arutlusteema leidmine ja sõnastamine isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. Arutluse põhiskeem: 
väide, põhjendus, järeldus. Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, tekstilõigu ülesehitus. Lõikude 
järjestamise põhimõtted ja võimalused. Teksti sidusus. Jutustava, kirjeldava ja arutleva tekstiosa 
sidumine tervikuks. Sobivate keelendite valiInine kõnelemisel ja kirjutamisel vastavalt 
suhtluseesmärkidele. Kirjaliku ja suulise keelekasutuse eripära. Teksti keeleline toiInetamine: sõnastus
ja lausestusvigade parandamine. Keeleteadmiste rakendamine töös tekstidega. Keelekujundite 
kasutamine teksti100mel: konteksti sobivad ja sobiInatud kujundid. Tarbetekstide koostamine ja 
vormistamine: elulookirjeldus, seletuskiri, avaldus, taotlus. 

Õigekeelsus ja keelehoole 
Üldteemad 
Keeleuuendus. KiIjakeele areng tänapäeval: võimalused ja ohud. KeelesuguIus, soomeugri ja 
indoeuroopa keeled. Eesti keele eripära, võrdlus teiste keeltega. 
Häälikuõpetus ja õigekiri 
Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. Tsitaatsõnade märkimine kitjas. Võõrnimede õigekiri 
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Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Oodatavad 
õpitulemused 

Suuline 
ja kirjallk suhtIus 

1,2,3 

Teksti vastuvõtt 

1,2,3,4 

Tekstiloome 

1,2,3,4 

Õigekeelsus 
ja keelehoole 

1,2,3,4,5,6, 7 

Läbivad teemad 

elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 

väärtused ja 
kõlblus 

tervis ja ohutus 

teabekeskkond 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

väärtused ja 
kõlblus 

kultuuriline 

70 

Lõiming 

kirjandus 
sotsiaalained 

kirjandus 

kirjandus 

ajalugu 
geograafia 
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ja vonnimoodustus. Lühendamise põhimõtted ja õigekiri, lühendite käänamine. Poolitamine, sh identiteet 
võõrsõnade ja nimede poolitamine. Arvuti keelekorrektori kasutamine. 
Sõnavaraõ12etus 
Keelendite stiilivärving, seda mõjutavad tegurid. Fraseologismid, nende stiilivärving. Sõnavara kirjandus 
täiendamise võimalused: sõnade tuletamine, liitmine ja tehissõnad. Sagedamini esinevad tuletusliited ja 
nende tähendus. teabekeskkond 
Eesti keele olulisemad sõna- ja käsiraamatud, keelealased veebiaHikad. Sõnaraamatute kasutamine 
sõnade tähenduse ja stiilivärvingu leidmiseks. tehnoloogia ja 

innovatsioon 

-~ - --



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: II I Klass: 15. 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 

lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi 
• väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste 

kirjanduse ja kultuuriga 
• mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara mng arendab 

suulist ja kirjalikku väljendusoskust 
• arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse 
• kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid 
• laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- j a tundemaailma 
• annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid 

( • hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid. 

( 

Õpitulemused 

Lugemine 
Õpilane: 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erizanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut); 
2) loeb eakohast erizanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab lugemist; 
3) tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, -
elamustest ja -kogemustest. 

Jutustamine 
Õpilane: 
1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 
2) jutustab mõttelt sidusa ja tervikliku ülesehitusega loo, tuginedes kirjanduslikule tekstile, 
tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 
3) jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
Õpilane: 
1) koostab teksti kohta eriliigilisi küsimusi; 
2) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 
3) koostab teksti kohta sisukava, kasutades väiteid või märksõnu; 
4) leiab lõigu kesksed mõtted; 
5) j ärjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise aja ja koha; 
6) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 
nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, võrdleb iseennast mõne tegelasega; 
7) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 
8) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 



Kujundtiku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Õpilane: 
1) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, võrdlusi ja algriimi; 
2) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes; 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muistendi ja muinasjutu olemust. 

Esitamine 
Õpilane: 
1) esitab peast luuletuse või rolliteksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

Omalooming 
Õpilane: 
1) kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 

( jutustava teksti. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. J. Urmet, Lauri Vanarnölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus I. Tallinn: Avita, 2004 
2. J. Urmet, Lauri Vanarnölder. Eesti keele õpik 5. klassile. Kirjandus II. Tallinn: Avita, 2004 

c 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema \ Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

ÕppesIsu 
Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
m 

Oodatavad 
õpitulemused 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Lugemine Lugemine 

2. 

3. 

Lugemise eesmärgistamine. Lugemiseks valmistumine, keskendunud lugemine. Lugemistehnika 
arendamine, häälega ja hääleta lugemine, pauside, tempo ja intonatsiooni jälgimine. Huvipakkuva 
kirjandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Lugemisrõõm. Loetud raamatu autori, sisu ja tegelaste 
tutvustamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete 
täitmine. 
Jutustamine 
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine märksõnade 
toel. Aheljutustamine. Iseendaga või kellegi teisega toimunud sündmusest või mälestuspildist 
jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, koomiks) põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 
Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose mõistmist toetavad tegevused 
Küsimuste koostamine: fakti- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tekstinäitega VOl oma 
sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väidete ja märksõnadena. Lõikude kesksete mõtete otsimine. 
Teksti teema sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. Oma arvamuse sõnastamine ja 
põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt iseloomulike detailide) otsimine tekstist. Esitatud väidete 
tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete 
sõnastamine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma 
sõnavara rikastamine. 
Teose/loo kui telViku mõistmine 

1,2,3 

Jutustamine 

1,2,3 

Teksti 
tõlgendamine, 
analüüs ja 
mõistmine 

Teose/loo kui telViku 
mõistmist toetavad 
tegevused 

Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste järjekord. Tegelaste probleemi I 1,2,3,4,5,6, 7, 8 
leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja tegelaste suhestamine (nt võrdlemine) enda ja 
ümbritsevaga. Pea- ja kõrvaltegelaste leidmine, tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete jälgimine, 
tegelaste iseloomustamine, käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, selle 
põhjused ja lahendamisteed. Loomamuinasjutu tüüptegelased. 
Mõisted: detail, konflikt, kõrvaltegelane, peategelane, probleem, sündmustik, teema, 
tegelane, tegevusaeg, tegevuskoht, teos 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine I Kujundliku 
Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Valmi mõistukõne st arusaamine. Koomilise leidmine mõtlemise ja 

elukestev õpe eesti keel 
ja katjääri 
planeerimine ajalugu 

keskkond ja kunst 
jätkusuutlik 
areng I muusika 

kodanikualgatus I loodusõpetus 
ja ettevõtlikkus 

kultuuriline 
identiteet 

teabekeskkond 

telmoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja 
kõlblus 

I võõrkeeled 

I inimeseõpetus 
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tekstist. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Algriimi leidmine 
rahvalauludest. Algriimi kasutamine oma tekstis. Luuleteksti tõlgendamine. 
Mõisted: algriim, epiteet, koomika, riim, võrdlus 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Rahvalaulu olemus. Loomamuinasjutu sisutunnused (lugu, tegelased, hea võitlus kurjaga jne). Tekke- ja 
seletusmuistendi tunnused. Seiklusjutu tunnused. Teose teema. Probleemi olemus. Pea- ja kõrvaltegelane. 
Tegelastevahelise konflikti olemus. Luuletuse vorm: salm. Valmi tunnused. Koomiline ja mittekoomiline. 
Mõisted: loornamuinasjutt, luule, rahvalaul, seiklusjutt, tekkemuistend, seletusmuistend,valm 
Esitamine 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse 
ja intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine peast. Rollimäng, rolliteksti 
esitamine. 
Mõiste: rollitekst 

r"\ 

keelekasutuse 
mõistmine 
1,2 
Teose mõistmiseks 
vajaliku metakeele 
tundmine 
1 

Esitamine 

1 

5. Omalooming Omalooming 
Kirjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Eseme, olendi, inimese, 
tegevuskoha, looduse, tunnete kitjeldamine. Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus I 1 
tekstis. Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. 

Õpilased kitjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt loomamuinasjutu, seiklus- vm 
fantaasiajutu, tekke- või seletusmuistendi, loomtegelase, või kirjandusliku tegelase kirjelduse, ette antud 
riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, sündmustiku või tegelasega seotud kuulutuse, loole uue või 
jätkuva lõpu, kirja mõnele teose tegelasele või tegelasrühmale, algustähekordustega naljaloo, luuletuse 
põhjal samasisulise jutu või muud sellist. 
Mõisted: jutustamine, kitjeldamine 
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Terviklilmlt käsitletavad teosed 5.-6. klassis 
Harri Jõgisalu "Veskiratta Madis" või "Vennikese ja tema sõprade lood", Andrus Kivirähk "Sirli, Siim ja 
saladused", Aino Pervik "Arahella, mereröövli tütar", Jaan Kross ,,Mardileib", Oskar Luts ,,Kapsapea", 
Jaan Rannap "Viimane valgesulg", Eno Raud ,,Kalevipoeg" või ,,Roostevaba mõõk"; Erich Kästner "Veel 
üks Lotte", James Krüss "Timm Thaler ehk Müüdud naer", Astrid Lindgren "Vennad Lõvisüdamed" või 
"Röövlitütar Ronja", Alan Marshall "Ma suudan hüpata üle lompide", Ferenc Molnar "Pal-tänava poisid", 
Christine Nöstlinger "Vahetuslaps", Joanne Kath1een Rowling ,,Hany Potter ja tarkade kivi", John 
Ronald Reuel Tolkien "Kääbik", Mark Twain "Tom Sawyeri seiklused"; vähemalt üks uudisproosa teos 
omal valikul; üks vabalt valitud luulekogu. 
Õpilane loeb (igal õppeaastal) läbi vähemalt neli eakohast erinevasse zanrisse kuuluvat 
väärtkirjandusteost (raamatut). 
Rahvaluuletekstid 
Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala lood. Looma
ja imemuinasjutud. Saksa muinasjutt "Luikede järv". Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja 
vägilasmuistendid (Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja 
tööteemalised vanasõnad ning kõnekäänud. 
Põhjalikumalt käsitletavad autorid 
Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Harri Jõgisalu, Andrus Kiviräha, Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi, Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne paikkondlikult tähtsa kitjaniku elu-, tegevus- ja 
loomingulukku. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: II I Klass: 16. 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 
• lugemisharjumuse kui maailmaja enda mõistmise vahendi 
• väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste 

kirjanduse ja kultuuriga 
• mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja 

kirj alikku välj endusoskust 
• arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse 
• kujundab kirjanduse abiloma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid 
• laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma 
• annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid 
• hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid. 

Õpitulemused 

Lugemine 
Õpilane: 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erizanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut); 
2) loeb eakohast erizanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab lugemist; 
3) tutvustab loetud kirjandusteose autorit, sisu ja tegelasi, kõneleb oma lugemismuljetest, -
elamustest ja -kogemustest. 

Jutustamine 
Õpilane: 
1) jutustab tekstilähedaselt kavapunktide järgi või märksõnade toel; 
2) jutustab mõttelt sidusa tervikliku ülesehitusega selgelt sõnastatud loo, tuginedes 
kirjanduslikule tekstile, tõsielusündmusele või oma fantaasiale; 
3) jutustab piltteksti põhjal ja selgitab selle sisu. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
Õpilane: 
1) vastab teksti põhjal koostatud küsimustele oma sõnadega või tekstinäitega; 
2) koostab teksti kohta sisukava, kasutades küsimusi, väiteid või märksõnu; 
3) leiab lõigu kesksed mõtted ja sõnastab peamõtte; 
4) järjestab teksti põhjal sündmused, määrab nende toimumise ajaja koha; 
5) kirjeldab loetud tekstile tuginedes tegelaste välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib 
nende omavahelisi suhteid, hindab nende käitumist, lähtudes üldtunnustaud moraalinormidest, 
võrdleb iseennast mõne tegelasega; 
6) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 
7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 
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Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Õpilane: 
I) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete ja võrdlusi; 
2) seletab õpitud vanasõnade ja kõnekäändude tähendust; 
3) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele ja kogemustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega epiteedi, võrdluse, muinasjutu, muistendi, kõnekäänu ja vanasõna 
olemust. 

Esitamine 
Õpilane: 
1) esitab peast luuletuse või lühikese proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja 
tekstitäpsust. 

Omalooming 
Õpilane: 
1) kirjutab erineva pikkusega eriliigilisi omaloomingulisi töid, sealhulgas kirjeldava ja 
jutustava teksti. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus I. Tallinn: Avita, 2005 
2. J. Urmet, L. Vanamölder. Eesti keele õpik 6. klassile. Kirjandus II. Tallinn: Avita, 2005 

II kooliastme koondõpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 

1) on lugenud eakohast erizanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ja arendab lugejaoskusi; 
2) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat; 
3) tõlgendab, analüüsib ja mõistab teoses kujutatud lugu ja tegelassuhteid, elamusi ja väärtusi; 
4) mõistab ja aktsepteerib erinevaid seisukohti, mis kirjandusteost lugedes võivad tekkida; 
5) jutustab teksti- või elamuspõhiselt ja arutleb teoses toimunu üle, väljendades end 
korrektselt; 
6) kirjutab nii jutustavaid kui ka kirjeldavaid omaloomingulisi töid, väljendades ennast 
korrektselt; 
7) kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: II Klass: 16. 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

ÕppesIsu 
Jrk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
nr 
1. I Lugemine 

Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise jälgimine ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti 
eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kiljandusteose leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, 
sisu ja tegelaste tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud 
tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

2. Jutustamine 
Tekstilähedane sündmustest jutustamine kavapunktide järgi. Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. 
Loo ümberjutustamine uute tegelaste ja sündmuste lisamisega. Iseendaga või kellegi teisega toimunud 
sündmusest või mälestuspildist jutustamine. Jutustamine piltteksti (foto, illustratsioon, karikatuur, koomiks) 
põhjal. Fantaasialoo jutustamine. 
Mõiste: pilttekst 

3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose mõistmist toetavad tegevused 
Küsimustele vastamine tsitaadiga (tekstilõigu või fraasiga), teksti abiloma sõnadega, peast. Teksti 
kavastamine: kavapunktid küsi- ja väitlausetena, märksõnadena. Lõikude kesksete mõtete otsimine ja 
peamõtte sõnastamine. Teksti teema ja peamõtte sõnastamine. Arutlemine mõne teoses käsitletud teema üle. 
Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Illustratiivsete näidete (nt tsitaatide, iseloomulike detailide) 
otsimine tekstist. Detailide kirjeldamine. Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. 
Loetu põhjal järelduste tegemine. Oma mõtete, tundmuste, lugemismuljete sõnastamine. Tundmatute sõnade 
tähenduse otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 
Teose/loo kui terviku mõistmine 
Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Sündmuste jäljekord. Sündmuste põhjus-tagajärg
seosed. Minajutustaja kui loo edastaja. Tegelaste probleemi leidmine ja sõnastamine. Teose sündmustiku ja 
tegelaste suhestamine (nt võrdlemine) enda ja ümbritsevaga. Tegelase muutumise, tegelastevaheliste suhete 
jälgimine, tegelaste iseloomustamine, käitumise põhjendamine. Tegelasrühmad. Tegelastevaheline konflikt, 
selle põhjused ja lahendamisteed. Looma- ja imemuinasjutu tüüptegelased. 
Mõisted: detail, idee (peamõte), konflikt, minajutustaja, probleem, sündmustik, teema, tegelane, tegevusaeg, 
tegevuskoht, tekstilõik, tsitaat, tüüptegelane 
KuiundUku mõtlemise la keelekasutuse mõistmine 

Õppetundide arv kokku: 70 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Oodatavad 
õpitulemused 

Läbivad teemad 

Lugemine 
elukestev õpe 

1,2,3 ja kaljääri 
planeerimine 

Jutustamine keskkond ja 
jätkusuutlik 

1,2,3 areng 

Lõiming 

eesti keel 

I ajalugu 

I kunst 

I muusika 

kodanikualgatus I loodusõpetus 

Teksti 
tõlgendamine, 
analüüs ja 
mõistmine 

Teose/loo kui 
terviku mõistmist 
toetavad 
tegevused 

1,2,3,4,5,6,7 

KuiundUku 

ja ettevõtlikkus 
I võõrkeeled 

kultuuriline 
identiteet inimese-

õpetus 
teabekeskkond 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

tervis ja ohutus 

väärtused ja 
kõlblus 
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Epiteedi ja võrdluse äratundmine ja kasutamine. Lihtsamate sümbolite seletamine. Tegelaskõne vatjatud 
tähenduse mõistmine. Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduse seletamine, selle võrdlev ja eristav seostamine 
tänapäeva elunähtustega. Riimide leidmine ja loomine. Luuletuse rütmi ja kõla tunnetamine. Luuleteksti 
tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
Mõisted: epiteet, riim, rütm, sümbol, võrdlus, 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Imemuinasjutu sisutunnused. Hiiu- ja vägilasmuistendi tunnused. Vanasõna ja kõnekäänu olemus. Ajaloolise 
jutustuse tunnused. Teose teema ja idee. Probleemi olemus. Tüüptegelane. Tegelastevahelise konflikti olemus. 
Luuletuse vorm: saImja riim Päevik kui ilukirjandusliku teose vorm. AnimafiImi olemus. 
Mõisted: ajalooline jutustus, animafiIm, imemuinasjutt, hiiumuistend, kõnekäänd, päevik, vanasõna, 
vägilasmuistend 

mõtlemise ja 
keelekasutuse 
mõistmine 

1,2,3 

Teose 
mõistmiseks 
vajaliku 
metakeele 
tundmine 
1 

Esitamine I Esitamine 
4. Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esitamiseks kohase sõnavara, tempo, hääletugevuse ja 

intonatsiooni valimine; õige hingamine ja kehahoid. Luuleteksti esitamine peast. Lühikese proosateksti I 1 
esitamine (dialoogi või monoloogina). 
Mõisted: luule, proosa 
Omalooming I Omalooming 

5. Kitjeldamine: sõnavalik, oluliste ja iseloomulike tunnuste esitamine. Kitjelduse ülesehitus: üldmulje, detailid, 
hinnang. Eseme, olendi, inimese, tegevuskoha, looduse, tunnete kirjeldamine. Autori suhtumine I 1 
kitjeldatavasse ja selle väljendamine. Jutustamine. Jutustuse ülesehitus. Ajalis-põhjuslik järgnevus tekstis. 
Sidus lausestus. Otsekõne jutustuses. Minavormis jutustamine. Teemamapp tänapäeva kultuurinähtuste või 
kultuurilooliste isikute kohta. Teemamapi vorm (mapp, karp, CD vms), sisu ja vormistamine. 

Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid, nt imemuinasjutu, tõsielu- või fantaasiajutu, 
hiiu- või vägilasmuistendi, mälestusloo, kitjandusliku tegelase või looduskitjelduse, vanasõnaede) või 
kõnekäändude põhjal jutukese, ette antud riimide põhjal või iseseisvalt luuletuse, teose või kujuteIdava 
tegelase päevikulehekülje, loo sündmustiku edasiarenduse, tegelastevahelise dialoogi, kirja mõnele teose 
tegelasele või tegelasrühmale, luuletuse põhjal samasisulise jutu või muud sellist. Mõisted: jutustav tekst, 
kitjeldav tekst 

TervikliImIt käsitletavad teosed 5.-6. klassis 
Harri Jõgisalu "Veskiratta Madis" või "Vennikese ja tema sõprade lood", Andrus Kivirähk ,,sirli, Siim ja 
saladused", Aino Pervik "Arabella, mereröövli tütar", Jaan Kross ,,Mardileib", Oskar Luts ,,Kapsapea", Jaan 
Rannap "Viimane valgesulg", Eno Raud ,,Kalevipoeg" või "Roostevaba mõõk"; Erich Kästner "Veel üks 
Lotte", James Krüss "Timm Thaler ehk Müüdud naer", Astrid Lindgren "Vennad Lõvisüdamed" või 
,,Röövlitütar Ronja", Alan Marshall ,,Ma suudan hüpata üle lompide", Ferenc Molnar ,,Pal-tänava poisid", 
Christine Nöstlinger "Vahetuslaps", Joanne Kathleen Rowling ,,Harry Potter ja tarkade kivi", John Ronald 
Reuel Tolkien "Kääbik", Mark Twain "Tom Sawyeri seiklused"; vähemalt üks uudisproosa teos omal valikul; 
üks vabalt valitud luulekogu. Õpilane loeb (igal õppeaastal) läbi vähemalt neli eakohast erinevasse zamisse 

II kooliastme 
koondõpi
tulemused: 

1,2,3,4,5,6,7 
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kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut). 
Rahvaluuletekstid 
Rahvalaulud: töölaulud, laulud tarkusest ja rumalusest, maagilised laulud, loitsud. Kalevala lood. Looma- ja 
imemuinasjutud. Saksa muinasjutt ,,Luikede järv". Tekke- ja seletusmuistendid. Hiiu- ja vägilasmuistendid 
(Kalevipoeg, Suur Tõll). Piiblilood, erinevate rahvaste müüdid. Tarkuse-, õppimis- ja tööteemalised 
vanasõnad ning kõnekäänud. 
Põhjalikumalt käsitletavad autorid (kooliastme vältel) 
Sissevaateid Friedrich Robert Faehlmanni, Harri Jõgisalu, Andrus Kiviräha, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, 
Astrid Lindgreni ja Leelo Tungla ning mõne paikkondlikult tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III I Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loeb eakohast ilukirjandust, arendab oma lugemisoskust ning omandab püsiva 

lugemisharjumuse kui maailma ja enda mõistmise vahendi 
• väärtustab kirjandust oma rahvuskultuuri olulise osana ning tutvub eri rahvaste 

kirjanduse ja kultuuriga 
• mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara ning arendab suulist ja 

kirjalikku väljendusoskust 
• arendab oma loomevõimeid ja suhtub lugupidamisega loometöösse 
• kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid; 
• laiendab oma silmaringi ning rikastab mõtte- ja tundemaailma 

( • annab iseseisvaid hinnanguid ning sõnastab ja esitab oma mõtteid 
• hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid. 

( 

Õpitulemused 

Lugemine 
Õpilane: 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erizanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut); 
2) loeb eakohast erizanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab lugemist; 
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit. 

Jutustamine 
Õpilane: 
1) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
Õpilane: 
1) vastab teksti põhjal fakti- jajäreldamis- ja analüüsiküsimustele; 
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate; 
3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaegaja -kohta, määratleb teose olulisemad sündmused; 
4) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
ornavahelisi suhteid, võrdleb tegelasi; 
5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide üle; 
6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema ja peamõtte, kirjutab teksti põhjal 
kokkuvõtte; 
7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 
Kujundtiku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Õpilane: 
1) tunneb ära ja kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist ja võrdlusi; 
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2) selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude j a mõistatuste kujundlikkust j a tähendust; 
3) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Õpilane: 
1) eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 
rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutt, muistend) liike, nimetab 
nende tunnuseid; 
2) seletab oma sõnadega eepose ja jutustuse, valmi ja ballaadi ning komöödia olemust. 

Esitamine 
Õpilane: 
1) esitab peast luule- või proosateksti, jälgides esituse ladusust, selgust ja tekstitäpsust. 

Omalooming 
Õpilane: 
1) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või miljöö 
kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 
alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust, 
korrektset vormistust ja õigekirja. 

Kasutatav õppekirj andus 

1. V. Kivisilla, P. Ratassepp, J. Rooste. Labürint. Kirjanduse õpik 7. klassile. Tallinn: Avita, 
2007 
2. A. Nahkur, M. Sokk. Sõna võlu. Tallinn: Koolibri, 2001 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

--- - -

õ 'p peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming nr õpitulemused 

1. Lugemine Lugemine 
I 

Lugemise iseseisev eesmärgistamine. Kiire ja aeglane lugemine, ülelibisev ja süvenenud lugemine. elukestev õpe eesti keel 
Eesmärgistatud ülelugemine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. 1,2,3 ja karjääri 
Etteloetava teksti eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud planeerimine ajalugu 
raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele. Lugemissoovituste 
jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. keskkond ja kunst 

2. Jutustamine Jutustamine jätkusuutiik 
Tekstilähedane jutustamine märksõnade toel. Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, areng muusika 
jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süzee järgi. Teose lugemise ajal ja/või I 
järel tekkinud kujutluspildist jutustamine. kodanikualgatus loodusõpetus 

3. Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine Teksti ja ettevõtlikkus 
Teose mõistmist toetavad tegevused tõlgendamine, võõrkeeled 
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja fantaasiaküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga analüüs ja kultuuriline 

, 

või teksti toel oma sõnadega. Teksti kavastamine: kavapunktid väitlausete ja märksõnadena. Teksti kesksete mõistmine identiteet inimeseõpetus 
mõtete leidmine. Teose teema ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. Arutlemine mõnel teoses 
käsitletud teemal. Teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine ja põhjendamine. Teose/loo kui teabekeskkond ühiskonna- , 

, 

Esitatud väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. IIIustratiivsete näidete leidmine tekstist: terviku mõistmist õpetus 
tsitaatide otsimine ja valimine. Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse otsimine toetavad tehnoloogia ja 
sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamineo tegevused innovatsioon 
Teose/loo kui telViku mõistmine 
Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Tegelase suhe iseendaga, teiste 1,2,3,4,5,6, 7 tervis ja ohutus 
tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine. Tegelaste 
tegevusmotiivide selgitamine. Tegelasrühmade konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste väärtused ja 
võrdlemine. Kirjanduslik tegelane ja selle prototüüp. Kirjanduse tüüptegelasi. Fantaasiakirjanduse ja naljandite kõlblus 
tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Ajaloosündmuste ja 
kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine teosest. 
KuiundUku mõtlemise ia keelekasutuse mõistmine KuiundUku 
Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõistatuse kui mõtlemise ia 
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sõnalise peitepildi äraarvamine ja loomine. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise ja korduse tundmine ja 
kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria mõistmine. Piltluule kui piltkujundi tõlgendamine. Luuleteksti 
tõlgendamine. Oma kujundliku väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 
Mõisted: allegooria, epiteet, isikustamine, metafoor, kordus, sümbol, võrdlus 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Rahvaluule liigid ja alaliigid. Regilaul ja riimiline rahvalaul. Muinasjutu tunnused (kujund, sümbol, sõnum). 
Muinasjutu vormitunnused, kompositsioon ja rändmotiivid. Koha- ja ajaloolise muistendi tunnused. 
Usundilise muistendi tunnused. Naljandi ja anekdoodi tunnused. Puändi olemus. Kõnekäänu ja vanasõna 
olemus. Mõistatuse olemus. Iluküjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose ja jutustuse 
tunnused. Seiklusromaani tunnused. Robinsonaadi ja utoopia tunnused. Luule vorm: värss, stroof. Piltluule. 
Valmi ja ballaadi tunnused. Motiivi olemus. Komöödia tunnused. Dramaatika mõisted: monoloog, dialoog, 
remark, repliik 
Mõisted: anekdoot, ballaad, dialoog, draama, dramaatika, eepika, eepos, jutustus, komöödia, kõnekäänd, 
lüürika,monoloog, motiiv, muinasjutt, muistend, mõistatus, naljand, piltluule, regilaul, remark, repliik, 
riiIniline rahvalaul, robinsonaad, seiklusromaan, stroof, utoopia, valm, vanasõna, värss 
Esitamine 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?) Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase 
sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Lugemissoovituste 
jagamine klassikaaslastele, kasutades illustreerivaid katkendeid. Luuleteksti esitamine peast. Lühikese 
proosateksti esitamine (dialoogi või monoloogina). 
Omalooming 
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: koha- või ajaloolise muistendi, valmi või 
allegoorilise 100, rahvalaulu, naljandi, mõistatusi, kõnekäändude põhjal naljaloo, seiklusjutu, piltluuletuse, 
kirja ühelt tegelaselt teisele, tegelasele tegevusjuhendi, tekstis toiInunud sündmuste eelloo, 100 muudetud 
vaatepunktiga, puänteeritud 100, erinevate teoste peategelaste võrdluse, vaadatud filmi põhjal ühelauseIise või 
pikema kokkuvõtte või soovituse või muud sellist. 
Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinil1!tl1ste ja kultuurilooliste isikute kohta. 
Tervikliimit käsitletavad teosed 
Eduard Bornhöhe "Tasuja" või "Vürst Gabriel ehkPirita kloostri viiInsed päevad", Oskar Luts "Kevade", Sass 
Henno ,,Mina olin siin", August Kitzberg "Libahunt", Albert Kivikas "Nimed marmortahvliI", Andrus 
Kivirähk "Rehepapp", Lydia Koidula "Säärane mulk", Jaan Kross "Väike Vipper", Diana Leesalu ,,Mängult 
on päriselt", Helga Nõu "Kuues sõrm" vm noorsooromaan, Jüri Parijõgi "Teraspoiss", Katrin ReiInus 
,,Haldjatants", Anton Hansen Tammsaare "Kõrboja peremees", Valev Uibopuu "Janu", Aidi Vallik ,,Kuidas 
elad, Ann?" või "Mis teha, Ann?" või ,,Mis sinugajuhtus, Ann?", Eduard Vilde ,,Pisuhänd"; Paulo CoeIho 
"Alkeemik", Daniel Defoe ,,Robinson Crusoe", William Golding "Kärbeste jumal", George Orwell "Loomade 
farm", Erich Maria Remarque "Läänerindel muutuseta", A. de Saint-Exupery "Väike prints", Jerome David 
Salinger ,,Kuristik rukkis", üks Terry Pratchetti romaan omal valikul, üks Agatha Christie'i või Arthur Conan 
Doyle'i romaan omal valikul; üks reisikiri omal valikul; vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, üks 
vabalt valitud luulekogu igal aastal. 
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Õpilane loeb (igal õppeaastal) läbi vähemalt neli eakohast erinevasse zanri kuuluvat väärtkiljandusteost 
(raamatut). 
Rahvaluule tekstivalik 

!"""'\ 

Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Koha- ja ajaloolised muistendid, usundilised muistendid. Kaval-Antsu ja 
Vanapagana lood. Rahvalaulud (sõpruse st ja vaenlastest, mõistatuslaulud, pulma- ja armastuslaulud, kiidu- ja 
pilalaulud, tähtpäeva-, mängu- ja draamaelementidega laulud). Rahvanaljandid, anekdoodid. Piiblilood, 
erinevate rahvaste müüdid. Sõpruseteemalised ja eetilisi hoiakuid kajastavad, aja, tähtpäevade ning 
kommetega seotud vanasõnad ja kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi. 
Põhjalikumalt käsitletavad autorid (kooliastme vältel) 
Sissevaateid Fred Jüssi, Lydia Koidula, Juhan Liivi, Viivi Luige, Oskar Lutsu, Lennart Meri, Jüri Parijõe, 
Kristjan Jaak Petersoni, Hando Runneli, Anton Hansen Tammsaare ja Marie Underi ning mõne paikkondlikult 
tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III 

Õppe-eesmärgid 
Õpilane: 

I Klass: 18. 

• loeb eakohast erizanrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi 

• väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 
tutvustajat 

• tõlgendab, analüüsib ning mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, 
elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat 

• mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljust, väärtustab 
erinevaid ideid ja kujutamisviise 

• väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses 
toimunust, arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid 

• kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti. 

Õpitulemused 

Lugemine 
Õpilane: 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast eri zanrisse kuuluvat väärtkirjandusteost (raamatut); 
2) loeb kirjandusteksti ladusalt ja mõtestatult ning väärtustab lugemist; 
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost 
mõne teise teosega. 

Jutustamine 
Õpilane: 
I) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
Õpilane: 
1) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ning tsitaate; 
3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaegaja -kohta, määrab teose olulisemad sündmused ning 
arutleb põhjuse-tagajärje seoste üle; 
4) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste suhteid, 
võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ning demokraatlikest väärtustest; 
5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 
6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte ning 
kirjutab teksti põhjal kokkuvõtte; 
7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta ning teeb endale selgeks nende tähenduse. 



Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Õpilane: 
1) tunneb ära ja kasutab tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja algriimi; 
2) selgitab õpitud vanasõnade, kõnekäändude ja mõistatuste kujundlikkust ning tähendust; 
3) mõtestab luuletuse tähendust iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Õpilane: 
1) eristab tekstinäidete põhjal rahvaluule lühivorme (kõnekäänd, vanasõna, mõistatus), 
rahvalaulu (regilaul ja riimiline rahvalaul) ja rahvajutu (muinasjutu, muistendi) liike ning 
nimetab nende tunnuseid; 
2) seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli, 
ballaadi, valmi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust. 

Esitamine 
Õpilane: 
I) esitab peast luule-, proosa- või draamateksti, jälgides esituse ladusust, selgust nmg 

( tekstitäpsust. 

( 

Omalooming 
Õpilane: 
1) kirjutab tervikliku sisu ja ladusa sõnastusega kirjeldava (tegelase iseloomustus või miljöö 
kirjeldus) VOl jutustava (muinasjutu VOl muistendi) teksti; 
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutluselementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 
alusteksti näidete ja oma arvamuse järgi ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust, 
korrektset vormistust ja õigekirja. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Nahkur, M. Sokk. Sõna vägi. Kirjanduse õpik 8. klassile. Tallinn: Koolibri, 2002 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

Õ~eSISU 
Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 
1. I Lugemine 
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Klass: 18. 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Etteloetava teksti 
eesmärgistatud jälgimine. Huvipakkuva kitjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, 
tegelaste, probleemide ja sõnumi tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. 
Lugemissoovituste jagamine klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike 
ülesannete täitmine. 

2. Jutustamine 
Loo jutustamine: jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki 
lõppude lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine 
faabulaja/või süzeejärgi. Teose lugemise ajal ja/või järel tekkinud kujutluspildist jutustamine. 

3. I Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose mõistmist toetavad tegevused 
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga, 
teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema 
ja peamõtte sõnastamine. Kokkuvõtte kirjutamine. Arutlernine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja 
teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud 
väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide 
otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendamine. Probleemi olemuse-põhjuse
tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse 
otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 
Teose/loo kui telViku mõistmine 
Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane. Teose 
käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega, ümbritseva 
maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti leidmine ja sõnastamine, 
suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste analüüsimine. 
Tegelasruhmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste võrdlemine. Kirjanduse 
tüüptegelasi. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kitjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste 
leidmine. Ajaloosündmuste ja kitjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule iseloomuliku ainese leidmine 

Õppetundide arv kokku: 70 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 
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teosest. Tekstist fihnilike episoodide leidmine. Filmi ja kirjandusteose võrdlemine. 
Mõisted: idee (peamõte) ,kompositsioon,konflikt,miljöö, probleem,sündmustik, teema, tegelane, tegevusaeg, 
tegevuskoht, tsitaat, tüüptegelane 
Kujundliku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 

i~ 

Kõnekäändude ja vanasõnade tähenduste seletamine. Võrdlus ja metafoor kõnekäändudes. Mõttekorduste 
leidmine regilaulust. Rahvalaulu elementide leidmine autoriluuIest. Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, 
korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Teose stiililise eripära kirjeldamine. Oma kujundliku 
väljendusoskuse hindamine ja arendamine. 

Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Müüdi tunnused. Tänapäeva folkloor ehk poploor. 
Teksti kompositsioonielemendid: sissejuhatus, sõlmitus, teema arendus, kulminatsioon, lõpplahendus. Muutuv 
ja muutumatu tegelane. Ilukitjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Romaani (erinevad 
liigid) ja novelli tunnused. Ulme- ja detektiivromaani tunnused. Reisikirja olemus. Luule vorm: värss, stroof. 
Oodi, haiku ja vabavärsilise luule tunnused. Motiivi olemus. Tragöödia tunnused. Dramaatika mõisted: 
monoloog, dialoog, vaatus, stseen, remark, repliik Intriigi olemus. Kirjandusteose dramatiseering. Lavastus ja 
selle valmimine. Filmikunsti väljendusvahendid: pilt ja sõna, kaader filmis. Kirjandusteose ekraniseering. 
Esitamine 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase 
sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine 
kuulaja-vaatajaga. Miirnika ja zestikulatsiooni jälgimine. Luuleteksti esitamine peast. Draamateksti esitamine 
ositi. Instseneeringu esitamine. 
Kirjandusteost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 
Omalooming 
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: ulme- või detektiivjutu, haiku vOl 
vabavärsilise luuletuse, näidendi, proosa- või luuleteksti dramatiseeringu, tegelase monoloogi, tegelase eluloo, 
tegelase seletuskirja, muudetud zanris teksti (nt luuletuse põhjal kuulutuse, uudisest jutustuse), lisatud 
repliikidega teksti, mina-vormis 100, detailide abillaiematud 100, võrdluste- ja metafooriderikka teksti, 
100 ühest ja samast sündmusest traagilises ja koomilises võtme s, kirja teose autorile, teostest valitud ja 
kommenteeritud tsitaatide kogumiku, tsitaadi (moto) alusel kirjandi, või muud sellist. 
Omaloomingulised tööd (nt teemamapid) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
August Kitzberg "Libahunt", Albert Kivikas "Nimed marmortahvlii", Lydia Koidula "Säärane mulk", Helga 

Nõu "Pea suu" vm noorsooromaan, Saint-Exupery "Väike prints", Katrin Reimus ,,Haldjatants" või Aidi Vallik 
,,Kuidas elad, Ann?", William Golding ,,Kärbeste jumal", A. Marshall ,,Ma suudan hüpata üle lompide", üks 
Terry Pratchetti romaan omal valikul, üks Agatha Christie'i või Arthur Conan Doyle'i romaan omal valikul; 
vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, üks vabalt valitud luulekogu igal aastal. 
Õpilane loeb (igal õppeaastal) läbi vähemalt neli eakohast erinevasse zanri kuuluvat väärtkirjandusteost 

Kujundliku 
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Rahvaluule tekstivalik 
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Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Koha- ja ajaloolised muistendid, usundilised muistendid. Kaval-Antsu ja 
Vanapagana lood. Rahvalaulud (sõprusest ja vaenlastest, mõistatuslaulud, pulma ja armastuslaulud, kiidu- ja 
piIalaulud, tähtpäeva-, mängu- ja draamaelementidega laulud). Rahvanaljandid, anekdoodid. Piiblilood, 
erinevate rahvaste müüdid. Sõpruseteemalised ja eetilisi hoiakuid kajastavad, aja, tähtpäevade ning kommetega 
seotud vanasõnad ja kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi. 
Põhjalikumalt käsitletavad autorid (kooliastme vältel) 
Sissevaateid Fred Jüssi, Lydia Koidula, Juhan Liivi, Viivi Luige, Oskar Lutsu, Lennart Meri, Jüri Parijõe, 
Kristjan Jaak Petersoni, Hando Runneli, Anton Hansen Tammsaare ja Marie Underi ning mõne paikkondlikult 
tähtsa kiJjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III 

Õppe-eesmärgid 
Õpilane: 

1 Klass: 19. 

• loeb eakohast erizanrilist väärtkirjandust, kujundanud selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ning arendanud lugejaoskusi 

• väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri 
tutvustajat 

• tõlgendab, analüüsib ning mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, 
elamuste ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade peegeldajat 

• mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljust, väärtustab 
erinevaid ideid ja kujutamisviise 

• väljendab end korrektselt suuliselt ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses 
toimunust, arutleb teoses kujutatu üle ning kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid 

• kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, nii teatmeteoseid kui ka internetti. 

Õpitulemused 

Lugemine 
Õpilane: 
1) on läbi lugenud vähemalt neli eakohast ja erizanrilist väärtkirjanduse hulka kuuluvat 
tervikteost (raamatut); 
2) loeb eakohast erizanrilist kirjanduslikku teksti ladusalt ja mõtestatult, väärtustab lugemist; 
3) tutvustab loetud raamatu autorit, sisu, tegelasi, probleeme ja sõnumit ning võrdleb teost 
mõne teise teosega. 

Jutustamine 
Õpilane: 
1) jutustab kokkuvõtvalt loetud teosest, järgides teksti sisu ja kompositsiooni. 

Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose/loo kui terviku mõistmist toetavad tegevused 
Õpilane: 
1) vastab teksti põhjal fakti-, järeldamis- ja analüüsiküsimustele; 
2) kasutab esitatud väidete tõestamiseks tekstinäiteid ja tsitaate; 
3) kirjeldab teoses kujutatud tegevusaega ja -kohta, määratleb teose olulisemad sündmused, 
arutleb põhjus-taga järg-seoste üle; 
4) kirjeldab teksti põhjal tegelase välimust, iseloomu ja käitumist, analüüsib tegelaste 
omavahelisi suhteid, võrdleb ja hindab tegelasi, lähtudes humanistlikest ja demokraatlikest 
väärtustest; 
5) arutleb kirjandusliku tervikteksti või katkendi põhjal teksti teema, põhisündmuste, 
tegelaste, nende probleemide ja väärtushoiakute üle, avaldab ja põhjendab oma arvamust, 
valides sobivaid näiteid nii tekstist kui ka oma elust; 
6) leiab teksti kesksed mõtted, sõnastab loetud teose teema, probleemi ja peamõtte; 
7) otsib teavet tundmatute sõnade kohta, teeb endale selgeks nende tähenduse. 
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Kujundtiku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Õpilane: 
1) tunneb ära j a kasutab enda loodud tekstides epiteete, metafoore, isikustamist, võrdlusi ja 
algriimi; 
2) mõtestab luuletuse tähenduse iseenda elamustele, kogemustele ja väärtustele tuginedes. 

Teose mõistmiseks vajatiku metakeele tundmine 
Õpilane: 
1) seletab oma sõnadega eepika, lüürika, dramaatika, eepose, romaani, jutustuse, novelli, 
ballaadi, haiku, vabavärsi, soneti, komöödia ja tragöödia olemust. 

Esitamine 
Õpilane: 
1) koostab ja esitab teost tutvustava ettekande. 

Omalooming 
Õpilane: 
1) kirjutab tervikliku sisu j a ladusa sõnastusega kirj eldava (tegelase iseloomustus või milj öö 
kirjeldus) või jutustava (muinasjutu või muistendi) teksti; 
2) kirjutab kirjandusteose põhjal arutlus-elementidega kirjandi, väljendades oma seisukohti 
alusteksti näidete ja oma arvamuse abil ning jälgides teksti sisu arusaadavust, stiili sobivust, 
korre 
ktset vormistust ja õigekirja. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Hennoste. Kirjandus 9. klassile. Tallinn: Avita, 2010 

III kooliastme koondõpitulemused 

Põhikooli lõpetaja: 

1) on lugenud eakohast erizanrilist väärtkirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 
tõekspidamisi ja arendab lugejaoskusi; 
2) väärtustab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja eri rahvaste kultuuri tutvustajat; 
3) tõlgendab, analüüsib ja mõistab kirjandusteost kui erinevate lugude ja inimsuhete, elamuste 
ja väärtuste allikat ning erinevate seisukohtade loojat; 
4) mõistab ja aktsepteerib teose lugemisel tekkivate seisukohtade paljusust, väärtustab 
erinevaid ideid ja kujutamisviise; 
5) väljendab end korrektselt suuliseit ja kirjalikult, jutustab kokkuvõtvalt teoses toimunust, 
arutleb teoses kujutatu üle, kirjutab eriliigilisi omaloomingulisi töid; 
6) kasutab vajaliku teabe hankimiseks eri allikaid, sealhulgas sõnaraamatuid ja internetti. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: III Klass: 19. 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

ÕppeSISU 
Jrk I T d I d -hi _. d eema , a ateema , po mOlste 
nr 
1. Lugemine 

Erinevate lugemistehnikate valdamine. Oma lugemise analüüs ja lugemisoskuse hindamine. Huvipakkuva 
kirjanduse leidmine ja iseseisev lugemine. Loetud raamatu autori, sisu, tegelaste, probleemide ja sõnumi 
tutvustamine klassikaaslastele, teose võrdlemine mõne teise teosega. Lugemissoovituste jagamine 
klassikaaslastele. Soovitatud tervikteoste kodulugemine, ühisaruteluks vajalike ülesannete täitmine. 

2. I Jutustamine 
Loo jutustamine: jutustamine teksti kompositsioonist lähtuvalt, jutustades tegevuse aja ja koha muutmine, 
uute tegelaste ja sündmuste ja/või erinevat liiki lõppude lisamine, eri vaatepunktist jutustamine, jutustades 
tsitaatide kasutamine, kokkuvõtlik jutustamine faabula ja/või süzee järgi. Tutvumine elektroonilise meedia 
(raadio, televisioon, internet) erinevate jutustanlisviisidega. 

3. I Teksti tõlgendamine, analüüs ja mõistmine 
Teose mõistmist toetavad tegevused 
Küsimuste koostamine: fakti-, järeldamis-, analüüsi- ja hindamisküsimused. Küsimustele vastamine tsitaadiga, 
teksti toel oma sõnadega või oma arvamusega, toetumata tekstile. Teksti kesksete mõtete leidmine. Teose teema 
ja peamõtte sõnastamine. Konspekti koostamine. Arutlemine mõnel teoses käsitletud teemal. Autori hoiaku ja 
teose sõnumi mõistmine ja sõnastamine. Oma arvamuse sõnastamine, põhjendamine ja kaitsmine. Esitatud 
väidete tõestamine oma elukogemuse ja tekstinäidete varal. Illustratiivsete näidete leidmine tekstist: tsitaatide 
otsimine ja valimine, tähenduse kommenteerimine ja valiku põhjendanline. Probleemi olemuse-põhjuse
tagajärje-lahenduse seoste üle arutlemine. Loetu põhjal järelduste tegemine. Tundmatute sõnade tähenduse 
otsimine sõnaraamatust või teistest teabeallikatest, oma sõnavara rikastamine. 
Teose/loo kui telViku mõistmine 
Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne aspekt. Muutuv ja muutumatu tegelane. Teose 
käigus tegelasega toimunud muutuste leidmine. Lihtne ja keeruline tegelane. Tegelase suhe iseendaga, teiste 
tegelastega, ümbritseva maailmaga. Tegelase sisekonflikti äratundmine. Tegelastevahelise põhikonflikti 
leidmine ja sõnastamine, suhete analüüs. Tegelaste tegevusmotiivide selgitamine, käitumise põhjuste 
analüüsimine. Tegelasrühmadevaheline konflikt ja konflikti gradatsioon. Erinevate teoste peategelaste 
võrdlemine. Sündmuste toimumise aja ja koha kindlaksmääramine. Miljöö kirjeldamine. Tegevuse 
pingestumine, kulminatsioon ja lahendus. Pöördeliste sündmuste leidmine. Teose rütm: ellipsi täitmine. 
Sündmuste põhjus-tagajärg-seoste leidmine. Ajaloosündmuste ja kirjandusteoses kujutatu seostamine. Ajastule 

Õppetundide arv kokku: 70 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Oodatavad I Läbivad teemad I Lõiming õpitulemused 
Lugemine 

elukestev õpe I eesti keel 
1,2,3 I ja karjääri 

planeerimine kunst 

Jutustamine I keskkondja bioloogia 
jätkusuutlik 

I areng 1 ühiskonna-
õpetus 

kodanikualgatus 
Teksti I ja ettevõtlikkus I võõrkeeled 
tõlgendamine, 
analüüs ja I kultuuriline I ajalugu 
mõistmine identiteet 

1 muusika 
Teose/loo kui teabekeskkond 
terviku mõistmist I geograafia 
toetavad tehnoloogia ja 
tegevused innovatsioon 

1,2,3,4,5,6,7 tervis ja ohutus 

väärtused ja 
kõlblus 
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6. 

7. 
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iseloomuliku ainese leidmine teosest. Eesti aja- ja kultuuriloo seostamine. Teksti aja- või kultuuriloolise 
tähenduse uurimine. 
KujundUku mõtlemise ja keelekasutuse mõistmine 
Epiteedi, võrdluse, metafoori, isikustamise, korduse, retoorilise küsimuse ja hüüatuse, ellipsi ja inversiooni 
tundmine ja kasutamine. Sümbolite seletamine. Allegooria ja allteksti mõistmine. Sõna-, karakteri- ja 
situatsioonikoomika leidmine. Luuleteksti tõlgendamine. Autori keelekasutuse omapära leidmine. Teose 
stiililise eripära kirjeldamine. 
Oma kujundliku väljt:ndusoskuse hindamine ja arendamine. 
Teose mõistmiseks vajaliku metakeele tundmine 
Ilukirjanduse põhiliigid. Eepika, lüürika, dramaatika tunnused. Eepose, romaani (erinevad liigid), jutustuse, 
novelli, miniatuuri tunnused. Luule vorm: värss, stroof, erinevad riimiskeemid. Oodi, ballaadi, &:meti, haiku ja 
vabavärsilise luule tunnused. Komöödia, tragöödia ja draama tunnused. Arvustuse olemus. 

Esitamine 
Esitamise eesmärgistamine (miks, kellele ja mida?). Esituse ladusus, selgus ja tekstitäpsus; esitamiseks kohase 
sõnavara, tempo, hääletugevuse valimine; korrektne kehahoid, hingamine ja diktsioon. Silmside hoidmine 
kuulaja-vaatajaga. Miimika ja zestikulatsiooni jälgimine. Teost tutvustava ettekande koostamine ja esitamine. 
Omalooming 
Õpilased kirjutavad lühemaid ja pikemaid omaloomingulisi töid: regilaulu, kujundirikka luuletuse või 
miniatuuri, tegelase iseloomustuse või CV, tegelaste juhtlaused, teise ajastusse paigutatud tegevustikuga loo, 
miljöö kirjelduse, kirjandusteose probleemidest lähtuva arutluse, alustekstile sisulise vastandteksti, 
teatrieteniuse, filmi või kirjandusteose arvustuse vms. 
Omaloomingulised tööd (nt lühiuurimused) tänapäeva kultuurinähtuste ja kultuurilooliste isikute kohta. 
Terviklikult käsitletavad teosed 
K. J. Peterson "Päevaraamat", J. Liivi "Vari", E. Vilde "Jutustused", Eduard Bornhöhe "Vürst Gabriel ehk 
Pirita kloostri viimsed päevad", Andrus Kivirähk "Rehepapp", Jaan Kross" Wikmani poisid", Anton Hansen 
Tammsaare ,,Kõrboja peremees", Eduard Vilde "Pisuhänd"; Paulo Coelho "Alkeemik", E. Brönte "Jane Eyre" 
või W. Scott "Ivanhoe", vähemalt üks uudisproosateos omal valikul, näiteks Sass Henno ,,Mina olin siin", üks 
vabalt valitud luulekogu igal aastal. 
Õpilane loeb (igal õppeaastal) läbi vähemalt neli eakohast erinevasse zanri kuuluvat väärtkirjandusteost 
(raamatut). 
Rahvaluule tekstivalik 
Eri liiki muistendid ja muinasjutud. Koha- ja ajaloolised muistendid, usundilised muistendid. Kaval-Antsu ja 
Vanapagana lood. Rahvalaulud (sõprusest ja vaenlastest, mõistatuslaulud, pulmaja armastuslaulud, kiidu- ja 
pilalaulud, tähtpäeva-, mängu- ja draamaelementidega laulud). Rahvanaljandid, anekdoodid. Piiblilood, 
erinevate rahvaste müüdid. Sõpruseteemalised ja eetilisi hoiakuid kajastavad, aja, tähtpäevade ning kommetega 
seotud vanasõnadja kõnekäänud. Eesti rahva mõistatusi. 
Põhjaliknmalt käsitletavad autorid (kooliastme vältel) 

Kujundliku 
mõtlemise ja 
keelekasutuse 
mõistmine 
1,2 

Teose 
mõistmiseks 
vajaliku meta
keele tundmine 
1 

Esitamine 

1 

Omalooming 

1,2 

ID kooliastme 
koondõpi
tulemused: 

1,2,3,4,5,6 
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Sissevaateid Fred Jüssi, Lydia Koidula, Juhan Liivi, Viivi Luige, Oskar Lutsu, Lennart Meri, Jüri Parijõe, 
Kristjan Jaak Petersoni, Hando Runneli, Anton Hansen Tammsaare ja Marie Underi ning mõne paikkondlikult 
tähtsa kirjaniku elu-, tegevus- ja loomingulukku. 
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Ainevaldkond "Võõrkeeled" 

Õppeained: 

inglise keel (A-võõrkeel) 
vene keel (B-võõrkeel) 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: I I Klass: 12 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et õpilane alustab 0 
keeleoskustasemega (complete beginner) ja et 3. klassi lõpuks saavutab õpilane 
taseme Al.l kõigis osaoskustes. 

Õpilane 

• omandab võõrkeelte õppimise motivatsiooni ja kujundab oma väärtushinnanguid; 
• kujundab positiivse häälestatuse võõrkeelte suhtes, arendab oma emotsionaalseid, 

sotsiaalseid, kognitiivseid, loome-ja keelevõimeid; 
• arendab oma maailmapilti, tunde-ja mõttemaailma, fantaasiat ja loovust; 
• huvitub teadmistest, võõrkeelte õppimisest, silmaringi laiendamisest, inglise keelt 

kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• kasutab inglise keelt loomulikes suhtlusolukordades; 
• omandab õiged hääldusalused; 
• arendab oma kuulamis-, rääkimis-, lugemis-, jutustamis- ja kirjutamisoskusi; 
• omandab tööharjumused ja kujundab oma õpiviisi; 
• omandab võõrkeele õppimiseks vajalikud spetsiifilised õpioskused; 

Õpitulemused 

1. Kuulamisel: 
1.1 oskab eristada õpitavat võõrkeelt teiste kõneldavate võõrkeelte hulgast; 
1.2 saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt; 
1.3 oskab eristada tõusvat ja langevat intonatsiooni ning pause kõnes; 
1.4 oskab eristada rõhulisi ja rõhuta silpe ning pause kõnes; 
1.5 oskab eristada õiget j a vale hääldusviisi; 
1.6 saab aru lihtsatest, tuttavatest sõnadest, fraasidest, lühitekstidest,luuletustest ja 

sõnadest, lühitekstidest ja lauludest; 

2. Kõnelemisel: 
2.1 oskab korrektselt tervitada ja hüvasti jätta erinevatel kellaaegadel; 
2.2 oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada; 
2.3 oskab paluda, vabandada ja tänada; 
2.4 oskab vastata telefonikõnele ja öelda oma telefoninumbrit, öelda oma ja küsida 

sõbra aadressi; 
2.5 oskab õnnitleda sünnipäeval, jõulude ja uue aasta puhul; 
2.6 oskab küsida kellaaega ja tunneb täistunde; 
2.7 oskab väljendada meeldimist ja mittemeeldimist; 
2.8 oskab häälida oma nime ja teisi sõnu; 
2.9 oskab osaleda dialoogis, kuulata kaasvestlejatja oodata oma kõnelemisjärge; 
2.10 oskab küsida sõna tähendust ja paluda vajaduse korral öeldut korrata; 
2.11 õpitud sõnavara piires oskab rääkida oma perekonnast, sõbrast ja koolist; 
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2.12 õpitud sõnavara piires oskab end igapäevastes olukordades arusaadavaks teha; 

3. Lugemisel: 
3.1 saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest ja oskab tegutseda ülesande järgi; 
3.2 saab aru ja oskab lugeda tuttava sõnavaraga lühiteksti, dialoogi, luuletusi; 
3.3 tunneb hääldusmärke; 
3.4 oskab lugeda õige intonatsiooni, rõhuja rütmiga; 
3.5 oskab seostada loetut ja selle juurde kuuluvat illustratsiooni; 

4. Kirjutamisel: 
4.1 oskab kirjutada tähestikku ja teha veatut ärakirja õpikust ja tahvlilt, kirjutada 

etteütlust õpitud sõnavara ulatuses; 
4.2 oskab juhendamisellõpetada lauseid ja fraase; 
4.3 oskab õpitud sõnavara piires iseseisvalt kirjutada harjutusi, lahendada ristsõnu 

ja mõistatusi; 

Kasutatav õppekirjandus 

1 M. Peets jt .English Step by Step Starter Book + Starter Activity Book + CD. 
2 M. Niine jt. English Step by Step 1 + Workbook 1 + CD. 
3 Ülle Kurm. I Love English 1 + W orkbook + Cassett. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: I Klass: 12 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

---- --- --

õ 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1. Topics for reading,writing,listening and speaking 
1.1 ME and MYSELF Inimeseõpetus 

1.1.1 Name, age Mina ja mind loodusõpetus 

1.1.2 Parts of body ümbritsev 

1.1.3 Clothing 1.1 - 1.6 

1.1.4 Favourite activities 2.1 - 2.12 
3.1 - 3.5 

1.2 HOME andFAMILY 4.1 - 4.3 Inimeseõpetus 

1.2.1 Family members Kodu ja perekond 

1.2.2 Relatives 
1.2.3 Address 
1.2.4 House and flat 

1.3 FRIENDS Inimeseõpetus 

1.3.1 Friends from different countries Sõbrad 

1.4 ENVIRONMENT, HOMELAND ESTONIA 
1.4.1 Animals, birds, plants Eestimaa, loomad, Loodusõpetus 

linnud, taimed 
1.5 WORK and STUDY 
1.5.1 Schoolhouse and elassrooms 
1.5.2 Teaching devices Töö ja õpingud 

1.6 HOBBIES and CULTURE 
1.6.1 Holidays Huvitegevused ja Huviring 

puhkus 
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1.7 SHOPPING Matemaatika 
COLOURS Poes käimine 

1.8 TOYS Värvid Kunst 
Mänguasjad 

1.9 PHRASES of COMMUNICATION 
Suhtlusvälj endid 

1.10 SONGS and POEMS Eesti keel 
Laulud ja luuletused 

1.11 GAME S Muusika 
Mängud 

1.12 Kehaline kasvatus 

2. Grammar and structure 
2.1 NOUN 
2.1.1 Singular and plural 
2.1.2 Possessive case 
2.1.3 Compound noun 

2.2 ARTICLE 
2.2.1 Indefinite and definite article 
2.2.2 O-article 

2.3 ADJECTIVE 
2.3.1 Too + adjective 

2.4 NUMERAL 
2.4.1 Cardinal numbers 
2.4.2 Time 
2.4.3 Telephone numbers 

2.5 .PRONOUNS 
2.5.1 Interrogative pronouns 
2.5.2 Demonstrative pronouns:this-that,these-those 
2.5.3 Personal pronouns 
2.5.4 Possessive pronouns 
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2.5.5 One 

2.6 VERB 
2.6.1 Have 
2.6.2 Be 
2.6.3 Can 

2.7 TENSES of the VERB 
2.7.1 Present Progressive 

2.8 CONJUNCTION 

2.9 PREPOSITION 

2.10 I ALPHABET and SPELLING 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: I I Klass: 13 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et 2. klassis on õpilane 
omandanud Euroopa Keelemapi skaala järgi algtaseme A 1.1 kõigis osaoskustes. 
3. klassi jaoks on eesmärgiks, et õpilane kinnistab, süvendab ja laiendab omandatud 
oskusi ja saavutab taseme A 1.1 kõigis osaoskustes. 

Õpilane 

• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• omandab oskused edaspidiseks võõrkeelte õppimiseks ja oma keeleoskuse 

pidevaks täiendamiseks; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 
• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 
• arendab oskust väljendada enese seisukohti; 
• saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles elementaarselt suhelda; 
• kujundab tööharjumusi; saab ettevalmistuse iseseisvaks tööks; 
• omandab korrektse inglise keele häälduse; 
• omandab suhtlusetiketi põhireeglid; 
• arendab jutustamisoskust; 
• tutvub maaloolise teabega; 

Õpitulemused 

1. Kuulamisel: 
1.1 tunneb õpitava keele teiste hulgast ära; 
1.2 saab aru õpetaja antud korraldustest ja reageerib nendele adekvaatselt; 
1.3 saab aru lihtsatest, temale tuttavatest sõnadest, lühitekstidest ja lauludest; 
1.4 eristab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rõhku ja rütmi; 
1.5 saab aru võõrastest tekstidest ja luuletustest õpitud sõnavara ulatuses; 
1.6 oskab kuulata teksti helilindilt valikuliseks infohankeks; 
1.7 oskab kirjelduse järgi ära tunda pilte; 
1.8 oskab täita kuuldu põhjallünkharjutusi ja tabelit; 

2. Kõnelemisel: 
2.1 oskab tervitada ja hüvasti jätta; 
2.2 oskab ennast ja oma kaaslast tutvustada, küsida kaaslase nime; 
2.3 oskab paluda ja tänada; 
2.4 oskab soovida õnne sünnipäevaks; 
2.5 oskab ütelda oma vanust ja numbreid 1-200; 
2.6 oskab ütelda oma ja küsida sõbra aadressi ning telefoninumbrit; 
2.7 oskab nimetada päevaaegu, nädalapäevi, kuude nimetusi ja kellaaega; 
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2.8 oskab häälida oma nime; 
2.9 oskab õpitud sõnavara piires rääkida kodust, perekonnast, sõbrast, oskustest, 

koolitarvetest; 
2.10 oskab õpitud keelendeid kasutades end igapäevastes olukordades arusaadavaks 

teha; 
2.11 oskab nimesid hääldada; 
2.12 oskab midagi pakkuda (ulatada) ja vastu võtta; 
2.13 oskab väljendada oma soovi; 
2.14 oskab väljendada kahetsust; 
2.15 oskab küsida oma kaaslase arvamust; 
2.16 oskab väljendada oma nõustumist ja mittenõusturnist; 

3. Lugemisel: 
3.1 saab aru kirjalikest lühitööjuhenditest; 
3.2 saab aru tuttava sõnavaraga lühitekstidest; 
3.3 oskab õige intonatsiooni, rõhuja rütmiga lugeda õpitud dialooge, lühijutte ja 

luuletusi; 
3.4 oskab leida vastuseid esitatud küsimustele teksti abil; 
3.5 oskab piIti kokku viia kirjeldusega; 
3.6 oskab vajalikku informatsiooni leida vaiksellugemisel; 
4. Kirjutamisel: 
4.1 oskab kirjutada enda ja oma lähimate kaaslaste nime; 
4.2 oskab juhendamisellõpetada lauseid ja fraase; 
4.3 oskab teha veatut ärakirja õpikust ja tahvli1t; 
4.4 oskab õigesti kirjutada harjutuste, mõistatuste, ristsõnade jt. ülesannete 

lahendamiseks vajalikke sõnu; 
4.5 oskab kirjutada lühikirjeldusi (5-10 fraasi); 
4.6 oskab kirjutada sõnu ja tervikteksti etteütlusena; 
4.7 oskab kirjutada kutset ja sünnipäevaõnnitlust; 
4.8 oskab kirjutada oma aadressi; 
4.9 oskab kirjutada kirjasõbrale endast, oma kodust ja harrastustest (ca 8-12 lauset); 
4.10 oskab teha tõlkeharjutusi õpiku abil; 
4.11 maalooliseIt teab ja tunneb ära tähtsamad kultuuriloolised objektid; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M.Niine jt. English Step by Step 1. 
2. M. Niine jt. English Step by Step 1 Workbooks 1, 2 + CD. 
2. Ülle Kurm. I Love English 2 + Cassett. 
3. Ülle Kurm. I Love English 2 W orkbook. 
4. D. Webster. English Together 1 + Cassett. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: I Klass: 13 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ . 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad õpitulemused Läbivad teemad Integratsioon 
nr. 
1. 1. Topics for speaking, reading, listening and writing 

1.1 About myse1f 
1.1.1. Name Mina ja mind ümbritsev 
1.1.2. Age 
1.1.3. Appearance 
1.1.4. Parts of the body 
1.1.5. C10thes 
1.1.6. Favourite activities 1.1 -1.8 

Perekond ja kodu 
1.2. Fami1y and Home 2.1-2.16 Emakeel 
1.2.1. Fami1y members 
1.2.2. Re1atives 3.1 -3.6 
1.2.3. Address 
1.2.4. House 4.1-4.11 
1.2.5. Flat 
1.2.6. Garden 
1.2.7. Backyard 

Sõbrad 
1.3. Friends 
1.3.1. Name 
1.3.2. Age 
1.3.3. Home 
1.3.4. Appearance 
1.3.5. Common activities 

---
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1.4. Environment, birthplace, Estonia 
1.4.1. Seasons and weather 
1.4.2. Animals, pets Emakeel 
1.4.3. Birds Eestimaa Looduslugu 
1.4.4. Plants Asukoht 
1.4.5. Location of Estonia Eesti sümboolika 
1.4.6. Language Floora ja Fauna 
1.4.7. Capital Ilm 
1.4.8. Symbols 

1.5. English speaking countries 
1.5.1. Language 
1.5.2. Capital Inglise keelt kõnelevad 
1.5.3. Holidays riigid 

1.6. Everydayactivities 
1.6.1. Meals 
1.6.2. Traffic and vehic1es 
1.6.3. Asking and showing the way 
1.6.4. My day Igapäevane elu-olu 
1.6.5. On Sunday 
1.6.6. In the garden 
1.6.7. In the street 

1.7. Studies and work 
1. 7.1. Schoolday 
1.7.2. Friends 
1.7.3. Teachers 
1. 7 .4. Subj ects Emakeel 
1.7.5. Skills ofstudying Töö ja õpingud 
1.7.6. School rooms Koolielu 
1.7.7. Teaching aids 
1.7.8. School holidays 
1.7.9. Jobs 
1.7.10. Helpingparents 
1.7.11. My school and c1ass 
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1.7.12. Months and days 
1.7.13. Time 

Ametid 
1.8. Hobbies and culture 
1.8.1. Hobbies Kalender 
1.8.2. Games 
1.8.3. Sport Aegja selle arvestamine 
1.8.4. Music 
1.8.5. Books 
1.8.6. Travelling Kultuur ja vaba aja 
1.8.7. Holidays veetmine 

2. 2. Grammar and strncture 

2.1. Verb 
2.1.1. The Present Progressive 
2.1.2. The Present Simple ( be, have ) 
2.1.3. Modal verb can 

2.2. Noun 
2.2.1. The Singular 
2.2.2. The Plural 
2.2.3. Exceptions: men, women, mice 
2.2.4. The Possessive case ( -'s, -s', of) 

2.3. Article 
2.3.1. Articles in the Singular 
2.3.2. Articles in the Plural 
2.3.3. Aticles in phrases 

2.4. Numeral 
2.4.1. Ordinal numerals 1 - 100 
2.4.2. Dates, years 
2.4.3. Time 
2.4.4. Arithmetic 
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2.5. Pronoun 
2.5.1. Indefinite pronouns (anything, nothing) 
2.5.2. Interrogative pronouns ( whom, whose, why) 

2.6. Adverb 
2.6.1. Adverbs of manner ( well, quickly, slow1y) 
2.6.2. Adverbs offrequency ( a1ways, never, sometimes, usually, ofien, 
se1dom) 

2.7. Conjunction 
2.7.1. but, or 

2.8. Prepositions 
2.8.1. afier, before, next to, beside, past, over, near, between, for, opposite, 
above, in the midd1e of, under, by 

2.9. Derivation 
1.9.1. Compounds 

2.10. Syntax 
2.10.1. Forming of questions 
2.10.2. There is ... ,there are ... 
2.10.3. Phrases: wou1d you 1ike to ... ,could you ... 

1"'""\ 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II 1 Klass: 14 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et I kooli astmel on 
õpilane omandanud Euroopa Keelemapi skaala j ärgi taseme A 1.1 kõigis osaoskustes. 
4. klassi jaoks on eesmärgiks, et õpilane kinnistab, süvendab ja laiendab omandatud 
oskusi ja saavutab taseme Al.2 kõigis osaoskustes 

Õpilane 

• süvendab võõrkeelte õppimiseks vajalikke õpioskusi; 
• kujundab oma isikupärast õpistiili; 
• laiendab motivatsiooni võõrkeelte õppeks ja kasutamiseks; 
• süvendab arusaamist inglise keele ja eesti keele keelestruktuuride erinevustest; 
• huvitub inglise keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist ning mõistab 

suhtlusetikettide erinevusi; 
• inglise keele õppe kaudu avardab oma maailmapilti, arendab emotsionaalseid, 

sotsiaalseid, kognitiivseid ja loomevõimeid; 

Õpitulemused 

1 

1.1 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

KUULAMINE 
Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud 
lühikestest dialoogidest; 
Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi; 
Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms.; 
Saab aru minimaalsel hulgal passiivset sõnavara sisaldavast kõnest; 
Oskab eristada kuulatavast lihtsast kõnest vajalikku informatsiooni; 
Oskab kuuldu põhjal paluda täiendavaid selgitusi; 

2 LUGEMINE 
2.1. Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, 

kuulutused, sildid, teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja 
leiab neist vajaliku faktiinfo; 

2.2. Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest; 
2.3. Lugemise tempo on aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat 

lugemist; 
2.4. Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku; 
2.5. Mõistab lühikesi ja lihtsaid sõnumeid; 
2.6. Tabab asjassepuutuvat teavet lihtsamas tekstis; 
2.7. Saab aru lühikirjeIduste mõttest, eriti kui pilt teksti toetab; 
2.8. Suudab järgida lihtsaid juhtnööre; 
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3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab vastata lihtsatele küsimustele ning esitada küsimusi õpitud sõnavara ja 

lausemallide piires; 
3.2. Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda ernakeelele ja zestidele; 
3.3. Oskab tutvustada iseennastja oma ümbrust; 
3.4. Kõnes võib esineda kordusi, katkestusi ja pause; 
3.5. Oskab väljendada ja põhjendada oma arvamust; 
3.6. Oskab kasutada õpitud fraase õige intonatsiooniga; 
3.7. Oskab kirjeldada pilte; 
3.8. Oskab hääldada kõiki võõrhäälikuid korrektselt; 
3.9. Oskab kasutada tutvustamisel erinevaid variante eakaaslaste ja täiskasvanute 

puhul; 
3.10. Oskab teha ettepanekut ühistegevuseks; 
3.11. Oskab väljendada kiitust ja laitust; 
3.12. Oskab väljendada üllatust ja kahtlust; 
3.13. Oskab juhatada teed; 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. Oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest; 
4.2. Oskab täita lihtsat küsimustikku; 
4.3. Tunneb õpitud sõnavara õigekirja (spelling); 
4.4. Oskab eeskuju järgi kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; 
4.5. Oskab kirjutada (elektron)kirja kasutades õpitud keelendeid; 
4.6. Oskab koostada projekte näidise põhjal (Project Work); 
4.7. Oskab kirjutada lühikirjeldusi ja lühijutukesi; 
4.8. Oskab teha tõlkeharjutusi õpitud keelematerjali piires; 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 
1. M. Niine jt. English Step by Step 2. 
2. M. Niine jt. English Step by Step 2 Workbooks 1,2 + CD. 
3. D. Webster jt. English Together 2 + Cassett. 
4. M. Jõul jt. I Love English 3. 
5. M. Jõul jt. I Love English 3. Workbook + Cassett. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II Klass: 14 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P: peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
ill. õpitulemused 
1. 1. Topics for speaking, reading, listening and writing 

1.1 About myself 
1.1.1. Name Minajaminu Emakeel 
1.1.2. Age 1.1-1.6 tegevused 
1.1.3. Appearance 2.1 - 2 .. 8 
1.1.4. Parts of the body 3.1 - 3. 13 
1.1.5. Clothes 4.1 - 4.8 
1.1.6. Favourite activities 

1.2. Family and Home Minu pere ja kodu Kodulugu ja loodusõpetus 
1.2.1. F amily members 
1.2.2. Relatives 
1.2.3. Address 
1.2.4. House 
1.2.5. Flat 
1.2.6. Garden 
1.2.7. Backyard 

Minu sõbrad ja meie Emakeel 
1.3. Friends ühistegevused 
1.3.1. Name 
1.3.2. Age 
1.3.3. Home 
1.3.4. Appearance 
1.3.5. Common activities 
1.3.6. Birthdays 
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1.3.7. Penfriends 

1.4. Environment, birthplaee, Estonia Pealinn, riigi Kodulugu 
1.4.1. Seasons and weather sümboolika, 
1.4.2. AnimaIs tähtpäevad ja pühad. 
1.4.3. Birds 
1.4.4. Plants Aastaajad, ilm, 
1.4.5. Loeation of Estonia loodus meie ümber ja Loodusõpetus 
1.4.6. Language selle kaitse. 
1.4.7. Capital 
1.4.8. Symbols 

1.5. English speaking eountries Teised riigid ja 
1.5.1. Language rahvad, nende kultuur 
1.5.2. Capital ja tavad. 
1.5.3. Holidays 

1.6. Everydayaetivities Igapäevaelu, tervislik 
1.6.1. Meals toitumine, 
1.6.2. Traffie and vehicles shoppamine. Matemaatika 
1.6.3. Asking and showing the way Liiklemine ja 
1.6.4. Food and drink liiklusvahendid 
1.6.5. Pienies 
1.6.6. On a trip 
1.6.7. Shopping Eesti keel 

1.7. Studies and work Koolipäev, 
1.7.1. Sehoolday õppimine, töö-
1.7.2. Friends keskkond koolis 
1.7.3. Teaehers Ametid ja töö 
1.7.4. Subjeets 
1.7.5. Skills ofstudying 
1.7.6. Sehool TOoms 
1.7.7. Teaehing aids 
1.7.8. Sehool holidays 
1.7.9. Jobs 
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1.7.10. Months and days 

1.8. Hobbies and culture Harrastused:mängud, Kehaline kasvatus 
1.8.1. Hobbies sport,muusika, Muusika 
1.8.2. Games kitjandus,reisimine 
1.8.3. Sport 
1.8.4. Music 
1.8.5. Books 
1.8.6. Travelling 
1.8.7. Holidays 

2. 2. Grammar and structure 

2.1. Noun 
2.1.1. The singular 
2.1.2. The plural ( story / stories, day / days, etc. ) 
2.1.3. Exceptional forms man / men, tooth / teeth, etc. 
2.1.4. The possessive case 

2.2. Article 
2.2.1. The indefinite article 
2.2.2. The definite article 
2.2.3.0-article 
2.2.4. Phrases with articles 
2.2.5. Phrases without articles 
2.2.6. Proper names 

2.3. Adjective 
2.3.1. Comparison 
2.3.2. Exceptional forms 
2.3.3. Structures as ... as, not as ... as, more ... than, too ... , not ... enough 

2.4. Numerals 
2.4 .1. Cardinal numbers 



2.4.2. Ordinal numbers ( use of artic1es ) 
2.4.3. Dates 
2.4.4. Time 
2.4.5. Fraetions ( quarter, half) 
2.4.6. Height and length 
2.4.7. Weight 
2.4.8. Distance 

2.5. Pronoun 
2.5.1. Personal pronouns 
2.5.2. Possessive pronouns 
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2.5.3. Demonstrative pronouns (this, that, these, those) 
2.5.4. Interrogative pronouns 
2.5.5. Compound forms ofsome, any, no 
2.5.6. The objective case (me, him, us, etc. ) 
2.5.7. Struetures one ... the other 

2.6. Verb 
2.6.1. Auxiliary verbs ( be, have, do ) 
2.6.2. Primary verbs 
2.6.3. Modal verbs (ean, must, may) 
2.6.4. Irregular verbs 
2.6.5. The Present Progressive 
2.6.6. The Present Simple 
2.6.7. The Past Simple (the Affirmative, Negative, Interrogative ) 
2.6.8. The Imperative 
2.6.9. Struetures to do sth., going to do sth., want to do sth. 

2.7. Adverb 
2.7.1. Adverbs offrequeney (always, never, sometimes, again, onee, twice, three times) 
2.7.2. Adverbs of order ( first, next, then, finally, before, afier, later, so ) 
2.7.3. Adverbs ofmanner (quiekly, suddenly, unexpeetedly) 
2.7.4. Irregular forms ( fast, hard ) 

2.8. Conjunetion 
2.8.1. and, but, that, or, when, beeause 

~ 
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2.8.2. both ... and, when ... , as ... as 

2.9. Preposition 
2.9.1. Prepositions ofp1aee (in, on, at, infront of, behind, under, to, by, up, down, from, next 
to, over, near, above, opposite to, through, towards, past ) 
2.9.2. Prepositions of time (for, at, on, till, until) 
2.9.3. Prepositions ofmanner (by, on, with) 
2.9.4. Prepositiona1 phrases 

2.10. Syntax 
2.10.1. Word order in affirmative, negative, interrogative sentenees 
2.10.2. Re1ative clauses ( anima1s whieh / that are free, peop1e who ... , the house that / whieh 
Jack built) 
2.10.3. Short answers 

2.11. Derivation 
2.11.1. Compounds 
2.11.2. Suffixes of numera1s (-teen, -ty) 
2.11.3. Suffixes of nouns (-er, -or) 
2.11.4. Suffixes of adverbs ( -ly) 

2.12. The Alphabet 
2.12.1. Letters 
2.12.2. Spelling 

2.13. Spelling 
2.13.1. Capitalletter 
2.13.2. Plural ofnouns 
2.13.3. Comparison of adjeetives 
2.13.4. Verb forms 
2.13.5. Punetuation marks ( full stop, question mark, exclamation mark, apostrophe ) 

1""'\ 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II I Klass: Is 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et 5. klassis õpilane 
saavutab Euroopa Keelemapi skaala järgi taseme A 2.1 kõigis osaoskustes. 

Õpilane 

• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 
• mõistab olulist õpitud temaatika piires; 
• tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 

emakeelena kõnelejaga; 
• teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri samasusi ja erinevusi 

ning oskab neid arvestada; 
• töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma 

saavutusi; 
• oskab kasutada kakskeelset koolisõnastikku. 

Õpitulemused 

1 KUULAMINE 
1.1. Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui 

need on talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 
aeglaselt ja selgelt. 

1.2. 

2 

2.1. 

2.2. 
2.3. 
2.4. 

Vaj ab kordamist j a selget hääldust. 

LUGEMINE 
Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, 
kuulutused, uudised, juhised, kasutusjuhendid). 
Leiab tekstis sisalduvat infot j a saab aru teksti mõttest. 
Lugemise tempo on aeglane. 
Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
3.2. Kasutab põhisõnavaraja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle. 
3.3. Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.4. Kõnes võib esineda üksikuid hääldusvigu. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.1. Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
4.2. Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); 

koostab lühisõnumeid. 
4.3. Oskab kasutada sidesõnuja, ning jt. 
4.4. Oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 

1. M.Kariis, M.Peets. English Step by Step 3 and Workbooks 1,2 + CD. 
2. Michele Crawford. Smash 3 and Workbook + CD. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II Klass: 15 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

--- --

õ 'PI JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Topics for speaking, raeding, listening and writing 

1. Friends 1.1 Mina ja teised- Inimeseõpetus 
Describing people 2.1,2.4 väärtused, kõ Ib Ius Geograafia 
My Best Friend 3.1,3.2 Vaba aeg - väärtused 
Going Camping 4.1,4.2,4.3 ja kõlb1us 
2. Weather 1.1 Igapäevaelu - Loodusõpetus 
Weather forecasts 2.2,2.4 teabekeskkond, 
Seasons 3.2 tehnoloogia ja 
Wild weather facts 4.1, 4.2,4.3 innovatsioon 
TheTomado Kodukoht Eesti -
Trips keskkond 
3. OurTown 1.1 Riigid ja nende Geograafia 
Sightseeing 2.2,2.4 kultuur - kultuuriline Ajalugu 
Giving direetions 3.1,3.2 identiteet Matemaatika 
Planning for a visit 4.1 
Reading dates 
4. Animals of the World 1.1 Vaba aeg - väärtused Loodusõpetus 
Wild animals 2.2,2.4 ja kõlblus 
Farm animals 3.2 Igapäevaelu 
Unusual pets 4.1 
MyPet 
Charlotte's Web 
5. Hobbies 1.1 Vaba aeg - väärtused Kehaline 
Hobbies ofPeople in Britain 2.2,2.4 ja kõlblus kasvatus 
Sports 3.2 I_gapäevaelu Muusika 
Music 4.1 Oppimine ja töö _ 

--
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Stamp Collecting Mina ja teised-
My Hobbies väärtused ja kõlblus 
6. Winter 1.1 Igapäevaelu - tervis Geograafia 
Weather 2.1,2.2 ja ohutus Loodusõpetus 
Winter Sports 3.1,3.2 Õppimine ja töö Kehaline 
Antarctica 4.1 Vaba aeg - väärtused kasvatus 
Christmas ja kõlblus 
7. At the Library 2.4 Oppimine ja töö - Eesti keel 
Literature 3.2 õpioskused ja Kitjandus 
Using dictionaries 4.3,4.4 harjumused; Geograafia 
Alphabet facts elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
Riigid ja nende 
kultuur - kultuuriline 
identiteet 

8. Travelling 1.1 Riigid ja nende Geograafia 
Visiting foreign countries 2.1,2.2 kultuur - tuntumate Ajalugu 
Writing lerters 3.1,3.2 riikide nimetused, 
Penfriends 4.1 rahvad, keeled 
Life on the Red Planet Igapäevaelu 
The Story of the Titanic Õppimine ja töö 

Vaba aeg - väärtused 
ja kõlblus 
Mina ja teised -
väärtusedja kõlblus 

9. Health 1.1 Mina ja teised- Kehaline 
Illnesses and injuries 2.1,2.2,2.4 tervis ja ohutus kasvatus 
Fitness 3.1,3.2 Igapäevaelu Inimeseõpetus 
At the doctor's 4.1 Õppimine ja töö 
Parts of the body 
Unusual sports 
10. Professions 1.1 Oppimine ja töö - Inimeseõpetus 
Jobs 2.1,2.2 elukestev õpe ja Ajalugu 
Chores 3.1,3.2 karjääri planeerimine 
Charity 4.1 Igapäevaelu 
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The Story of Johnny Appleseed Oppimine ja töö 
Mina ja teised-
väärtused ja kõlblus 

11. Shopping 1.1 Igapäevaelu Ajalugu 
Small shops in England 2.1,2.2 Vaba aeg Geograafia 
At the supermarket 3.1,3.2 Riigid ja nende 
Buying groceries 4.1 kultuur - kultuuriline 
Buying elothes identiteet 
The History ofHarrods 
12. English Customs and Traditions 1.1 Riigid ja nende Geograafia 
English homes 2.1,2.2 kultuur - kultuuriline Ajalugu 
English food 3.1,3.2 identiteet Kehaline 
Traditional sports 4.1 Igapäevaelu kasvatus 
Manners and politeness Vaba aeg - väärtused 
The Story of Tea ja kõlblus 

2. Grammar and Structure 5.1 Eesti keel 
1. Tenses 
Present Tenses : Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 
Past Tenses : Past Simple, Past Continuous 
Future Tenses : Future Simple, Going-to Future 
2. Questions: general questions, wh-questions, tag questions 
3. Comparison of adjectives 
4. Plural of nouns 
5. Modal verbs : should 
6. Countable and uncountable nouns: much/many, little/few, a lot oVlots of 

---
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II 1 Klass: 16 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et õpilane omandab 
Euroopa Keelemapi skaala järgi taseme A 2.2 kõigis osaoskustes. 

Õpilane 

• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 
• mõistab olulist õpitud temaatika piires; 
• kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
• tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 

emakeelena kõnelejaga; 
• teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri samasusi ja erinevusi 

ning oskab neid arvestada; 
• rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 
• töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma 

saavutusi. 

Õpitulemused 

1 

1.1. 

1.2. 

2 

2.1. 

2.2. 

KUULAMINE 
Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist 
infot. 
Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, 
piletilevis). Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

LUGEMINE 
Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) 
tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast info st. 
Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab rääkida oma huvidest j a tegevustest. 
3.2. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 
3.3. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 
3.4. Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada 

abi. 
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3.5. Kasutab õpitud põhisõnavaraja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes 
on VIgu. 

3.6. Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist. 

4 KIRJUTAMINE 

4.1. Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja 
ümbritsevast. 

4.2. Koostab lihtsaid isiklikke kirju. 
4.3. Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 
4.4. Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 
1. M .. Kariis, M. Peets. English Step by Step 4 and Workbooks 1, 2 + Cassett. 
2. L. Prodromou; M. Crawford. Smash 4 Student's Book + Workbook + CD. 



("\ ,,-.., 

Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: II Klass: 16 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'p peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Topies for speaking, reading, listening and writing 

1. Summer is Over 1.2 Mina ja teised- Inimeseõpetus 
Visiting friends 2.1,2.2 väärtused ja kõlblus Kirjandus 
Writing letters 3.1,3.2,3.5 Igapäevaelu Ajalugu 
Sightseeing 4.1,4.2 Vaba aeg - reisimine 
Legends 
2. Great Britain 1.2 Riigid ja nende Geograafia 
The United Kingdom 2.1,2.2 kultuur - õpitava Ajalugu 
London 3.3,3.4 keele kultuuriruumi 
The Royal F amily 4.4 kuuluvad riigid ja 
The Legend of King Arthur nende 

lühiiseloomustus 
3. School Life 1.1 Oppimine ja töö - Inimeseõpetus 
Study skills 2.1,2.2 õpioskused ja Kirjandus 
Home sehooling 3.2,3.3 harjumused; 
The importanee of sleep 4.2 Elukestev õpe ja 
David Copperfield karjääri planeerimine 

Mina ja teised-
tervis 
Igapäevaelu 

4. The Colours of the Rainbow 1.1 Igapäevaelu Loodusõpetus 
The meaning of different eolours 2.2 Geograafia 
Colours in your home 3.3,3.4 
Camouflage 4.1 
How Birds Got Their Colours 
The Chinese Calendar 
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5. The World Around Us 1.1,1.2 Riigid ja nende Geograafia 
Countries and Nations 2.1,2.2 kultuur - tuntumate Loodusõpetus 
Continents and Oceans 3.3,3.4 riikide nimetused, 
Fascinating People 4.2,4.4 rahvad, keeled 
American Indian stories 
6. It's a Mirac1e 1.1 Igapäevaelu Loodusõpetus 
What are Mirac1es ? 2.1,2.2 Riigid ja nende Geograafia 
Mysteries, mystery writers 3.3,3.5 kultuur - Ajalugu 
People with extraordinary abilities 4.4 vaatamisväärsused Inimeseõpetus 
Seven Wonders of the World 
7. Olympic Games 1.1 Mina ja teised- Kehaline 
History of the Olympic Games 2.1,2.2 tervis ja ohutus kasvatus 
The Paralympic Games 3.1, 3.4 Vaba aeg 
Estonian athletes 4.2,4.4 Igapäevaelu 
St Louis Marathon Õppimine ja töö -

õpioskused ja 
harjumused 

8. Television and Film 1.1,1.2 Igapäevaelu- Inimeseõpetus 
Different types of TV shows 2.1,2.2 teabekeskkond, 
Violence on TV 3.1,3.2,3.3 tehnoloogia, 
Soap Operas 4.2 innovatsioon; 
The news väärtused ja kõlblus 

I 
Vaba aeg 

9. Surviving 1.1,1.2 Õppimine ja töö - Geograafia I 

Simple rules for surviving 2.1,2.2 õpioskused ja Loodusõpetus 
Staying alive in the forest 3.4 harjumused Kirjandus 
Surviving in Antarctica 4.2,4.4 Mina ja teised-
Robinson Crusoe tervis ja ohutus 

Igapäevaelu 
10. The WayWe Live 1.1,1.2 Igapäevaelu - Loodusõpetus 
Environment 2.1,2.2 tehnoloogia, Geograafia 
What have we done ? 3.3,3.4 innovatsioon Ajalugu 
What will happen ? 4.1,4.4 
Great Disasters 
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2. Grammar and Structure 5.1 Eesti keel 
1. Tenses 
Present Tenses : Present Simple, Present Continuous, Present Perfect 
Past Tenses : Past Simple, Past Continuous, Past Perfect 
Future Tenses : Future Simple, Going-to Future 
2. Questions: yes/no questions, wh-questions, tag questions 
3. Passive Voice 
4. Conditional Sentences : the first and second conditional 
5. Reported Speech 
Reporting verb in the present: statements, questions, orders and requests 
6. Artic1es : using artic1es with geographical tenns 
7 . Pronouns: objective, possessive and reflexive pronouns 
8. ... <=_Clmparison of adjectives J 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III 1 Klass: 17 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et õpilane omandab 
Euroopa Keelemapi skaala järgi kõigis osaoskustes taseme B 1.1 v.a. kirjutamises, kus 
ta kinnistab, süvendab ja täiustab omandatud oskusi A 2.2 tasemel. 

Õpilane 

• saavutab keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid ltekste; 

• tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 
emakeelena rääkiva kõnelejaga; 

• töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest; 
• koostab lihtsa teksti tuttaval teemal. 

Õpitulemused 

1 KUULAMINE 
1.1. Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga seotud teemal. 
1.2. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub 
1.3. huvi ning pilt toetab heliteksti. 
1.4. Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

2 LUGEMINE 
2.1. Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 

kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). 
2.2. Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideed ning suudab jälgida sündmuste 

arengut. 
2.3. Suudab leida vajalikku infot teatmeteostestja internetist. 
2.4. Oskab kasutada kakskeelseid tõlkesõnastikke. 

3 RAAKIMINE 
3.1. Oskab lihtsate seostatud lausete ga rääkida oma ko gemustest j a kavatsustest. 
3.2. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. 
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3.3. On võimeline ühinema vestlusegaja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. 
3.4. Kasutab õpitud väljendeidja lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. 
3.5. Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 

4 KIRJUTAMINE 

4.1. Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja 
ümbritsevast. 

4.2. Koostab lihtsaid isiklikke kirju. 
4.3. Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 
4.4. Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

GRAMMATIKA KORREKTSUS 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 
1. M. Kariis, M. Peets. English Step by Step 5 + Workbooks 1,2 + CD. 
2. L. Prodromou; M. Crawford. Smash 4 and Workbook + CD. 
3. J. Dooley, V. Evans. Grammarway 3 
4. George Woolard. Key Words for Fluency. Pre-Intermediate. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III Klass: 17 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P: peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Topies for speaking, reading, listening and writing 

1. Languages 2.4; 2.3 Oppimine ja töö- Eesti keel 
The importanee of learning foreign languages elukestev õpe ja 
Learning the Estonian language kaIjääri planeerimine; 
How Estonian eame to be õpioskused ja -
Polyglots haIjumused 
2. History (The USA) 4.1; 4.2 Rügid ja nende Ajalugu 
Diseovering America kultuur - õpitava 
Christopher Columbus keele kultuuriruumi 
Vikings kuuluvad riigid ja 
Thanksgiving Day nende 

lühiiseloomustus 
(ajalugu) 

3. Mathematies 2.1;2.2 I_gapäevaelu - Matemaatika 
Why study maths gppimine ja töö, 
Maths as the "globallanguage" Oppeained 
Arehimedes 
Numerals 
4. Geography 2.2; 2.3; 4.1 Rügid ja nende Geograafia 
Whatis geography kultuur - tuntumate 
Continets and oeeans riikide nimetused, 
TheUSA rahvad, keeled 
Alaska Kodukoht Eesti -
Estonia kodukoha 

vaatamisväärsused ja 
nende tutvustamine 
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5. Literature 2.1; 2.2; 4.2; 4.4 Vaba aeg- Kirjandus 
Robert Louis Stevenson Kitj andus j a kunst 
The Treasure Island 
A Child's Garden ofVerses 
Pirates 
6. Science 1.2; 2.1; 3.2 Vaba aeg- Loodusõpetus 
Experitnenting teabekeskkond, 
Galileo Galilei tehnoloogia ja 
Thomas Alva Edison innovatsioon 
Robots 
Envisat 
7. Music 1.1; 3.2; 3.3 Kodukoht Eesti - Muusika 
Song Festivals kodukoha 
Live Aid vaatamisväärsused ja 
Music Therapy nende tutvustamine 
The Trumpet of the Swan Vaba aeg-

Kultuuriline 
mitmekesisus 

8. Physical Education 2.3; 3.1; 3.3; 4.3 Mina ja teised- Kehaline 
The importanee of P.E. lessons tervis ja ohutus. kasvatus 
Healthy eating Vaba aeg - väärtused Inimeseõpetus 
Why isn't P.E. popruar ja kõlblus 
Clitnbing Everest 
Getting in shape I 

2. Grammar and Structure 5.1; 5.2 
1. Tenses 
Present Tenses: Present Sitnple, Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous 
Past Tenses: Past Sitnple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Past 

Simple vs Present Perfect) 
Future Tenses: Future Sitnple, Going-to Future, Present Simple for the Future 

2. Conditional sentences: type I and type II 
3. Wishes; would/used to 

-~ 
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4. Questions: question words, what-questions, tag questions 
5. Artic1es: using artic1es with names 
6. The Passive Voice: tenses; "by" and "with" 
7. Modal verbs: can, must should 
8. Adverbs offrequency, (always, normally, usually, sometimes, often, ever, never, seldom); 
adverb phrases (every evening, once a week etc) 

9. Reported Speech: 
Reporting verb in the present: statements and questions, orders and requests 
Reporting verb in the past: statements; YesINo questions; orders and requests 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III I Klass: 18 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et õpilane omandab 
Euroopa Keelemapi skaalajärgi kõigis osaoskustes taseme B 1.2 v.a. kirjutamises, kus 
ta omandab taseme B 1.1. 

Õpilane 

• saavutab keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes 
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid 
originaaltekste; 

• töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
• omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma 

keeleoskust; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 

sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 
õppeainetes. 

Õpitulemused 

1 KUULAMINE 
1.1. Saab aru kuuldust, kui vestlus on üldlevinud teemadel ning kõne on selge ja 

üldkeelne. 
1.2. Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub 

huvi ning pilt toetab heliteksti. 
1.3. Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

2 LUGEMINE 
2.1. Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel 

teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid). 
2.2. Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. 
2.3. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. 
2.4. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). 
2.5. Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid. 
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3.2. Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. 
3.3. Kasutab põhi sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 
3.4. lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu. 
3.5. Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi. 
3.6. Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 

4.1. Oskab kirjutada õpitud teemadellühikesi jutustavat laadi tekste, milles 
väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, blogi). 

4.2. Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadaanne, kuulutus). 
4.3. Suhtleb online- vestluses (nt MSN). 
4.4. Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline 

kordus). 

GRAMMATIKA KORREKTSUS 

Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 
1. V. Evans; J. Dooley. Upstream Level Bl+ and Workbook + CD. 
2. M. Kariis, M. Peets. English Step by Step 6 and Workbooks 1, 2 
3. J. Dooley, V. Evans. Grammarway 3 
4. George Woolard. Key Words for Fluency. Pre-Intermediate. Intermediate. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III Klass: Is Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Topics for speaking, reading, listening and writing 

1. People's character and appearance 3.4; 4.1; 4.2; 5.2 Mina ja teised - Esti keel 
Appearance Inimestevahelised 
Personality suhted; Koostöö ja 
Relationship to others teistega arvestamine: 
Everyday acitivities, chores Iseloom, välimus 

2. The Environernnt 1.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.3 Kodukoht Eesti - Bioloogia 
Flora and Fauna keskonnahoidlikja - Keemia 
Social issues säästlik käitumine 
Natural habitats 
Pesticides 
3. Holidays 2.3; 3.2; 4.1; 4.4 Igapäevaelu - Geograafia 
Travel and holidays suhtlemine 
Models of transport teeninduses 
Accommodation Vaba aeg - erinevad 
Holiday problems vaba aja veetmise 
Ways oftravelling vormid 

4. Education 2.2; 2.3; 3.4; 4.3; 5.2 Õppimine ja töö- Ajalugu 
Polite behaviour Edasiõppimine ja Geograafia 
Types of schools kutsevalik; 
Schoollcollege subjects Õppeained 

Mina ja teised-
viisakusreeglid 

5. Weird and wonderful 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.2 Vaba aeg- Eesti keel 
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Parts of the body sündmused ja 
Moods and Feelings tähtpäevad 
Body language Mina ja teised-
Personal experiences inimestevahelised 
F estivals - Halloween suhted 
Mythical creatures 
6. Entertainment and technology 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; Vaba aeg- Füüsika 
Y outh culture gadgets 3.3; 4.1; teabekeskkond, 
Films and TV tehnoloogia ja 
The Internet innovatsioon; 

Erinevad 
meediavahendid ja 
reklaam 

7. Employment 1.1; 2.3; 3.4; 4.1; 4.2 Õppimine ja töö - Klassijuhataja 
Occupations and jobs Edasiõppimine ja tund 
Job skills and qualities kutsevalik; töökohad 
Personality types 
8. Staying safe 1.1; 2.2; 2.4; 3.4; 4.1 Igapäevaelu - Klassijuhataja 
Safety turvalisus tund 
Emergencies 
Safe surfing 
Bullying 
9. Forees ofnature 2.4; 2.3; 3.4; 4.2 Kodukoht Eesti - Geograafia 
Nature Loodus ja 
Weather looduskaitse 
Natural disasters 
10. Festive time 1.1; 2.1; 2.3; 2.4; 3.4; 4.1 Igapäevaelu - Keemia; 
Food tervislik eluviis ja Kehaline 
Fitness and health toitumine kasvatus 

2. Grammar and Structure 5.1; 5.2; 5.3 
-
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1. Tenses 
Present Tenses: Present Simple, Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous 
Past Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Past 

Simple vs Present Perfect) 
Future Tenses: Future Simple, Going-to Future, Present Simple for the Future; Future 

Perfect; Future Perfect Continuous 

2. Conditionals and wishes 
3. Articles 
4. Adverbs 
5. Quantifiers 
6. The Passive Voice; Causative form 
7. Modal verbs: possibility, probability, certainty 
8. Infinitive I-ing form 
9. Reported Speech, special introductory verbs 

L_ .. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III 1 Klass: 19 

Õppe-eesmärgid 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide seadmisel on lähtutud eeldusest, et õpilane omandab 
Euroopa Keelemapi skaala järgi kõigis osaoskustes taseme B 2.1 v.a. kirjutamises, kus 
ta omandab taseme B 1.2. 

Õpilane 

• saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles 
igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid 
võõrkeelseid originaaltekste; 

• töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
• tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada; 
• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
• omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma 

keeleoskust; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 

sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 
õppeainetes. 

Õpitulemused 

1 KUULAMINE 
1.1. Saab aru nii elavast suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetel ja 

abstraktsetel teemadel, kui kuuldu on üldkeelne ja suhtlejaid on rohkem kui kaks. 
1.2. Saab aru loomuliku tempo ga kõnest. 

2 LUGEMINE 
2.1. Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 

teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
2.2. Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 

mõistmisega. 
2.3. Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Esitab selgeid üksikasjalikke kirjeldusi üldhuvitavatel teemadel. 
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3.2. Oskab põhjendadaja kaitsta oma seisukohti. 
3.3. Oskab osaleda arutelus ja kõnevooru üle võtta. 
3.4. Kasutab mitmekesist sõnavaraja väljendeid. 
3.5. Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 
3.6. Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja 

vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. 
3.7. Intonatsioon on enamasti loomulik. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade 

sündmustest, isikutest). 
4.2. Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. 
4.3. Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi. 
4.4. Oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi. 
4.5. Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista 

kirjutatu mõistmist 

GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

KASUTATAV ÕPPEKIRJANDUS 
1. V. Evans, J. Dooley. Upstream Intermediate B2 and Workbook + CD. 
2. J. Dooley, V. Evans. Grammarway 3 
3. George Woolard. Key Words for Fluency. Intermediate. 
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Õppeaine: Inglise keel 
Kooliaste: III Klass: 19 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j~~jekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Topies for speaking, reading, listening and writing 1.1; 1.2; 2.1-2.3; 3.1-3.7; 

4.1-4.5 
1. Dwellings Kodu ja lähiümbrus Ühiskonna-
Dwellings and applianees - Kodu ja õpetus 
Household ehores koduümbrus. 
Colours and rooms Igapäevased kodused 
Home safety tööd ja tegemised. 

Igapäevaelu -
turvalisus 

2. Life events Mina ja teised- Bioloogia 
Faeial features Iseloom, välimus. 
Feelings Koostöö ja teistega 
Stages in life arvestamine 
Family relationships 

3. Travel, Holidays, Festivals Igapäevaelu - Geograafia 
Weather suhtlemine 
Types ofholidays and holiday equipment teeninduses 
Holiday resorts Vaba aeg-
Holiday troubles kultuuriline 
Traveller's tips mitmekesisus 

4. Environment; energy Kodukoht Eesti - Füüsika 
Planet Earth Loodus ja Geograafia 
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Environmental problems looduskaitse: 
Conservation Keskkonnahoidlik ja 
Energy crisis -säästlik käitumine 
Preservation of animals and plants 

5. Health, Daily Routines Igapäevaelu - Bioloogia 
Health problems Tervislik eluviis ja Kehaline 
Daily routines toitumine; kasvatus 
Stress and relaxation Söögikorrad, 

Hügieeniharjumused 
6. Technology; Crime Vaba aeg- Kirjandus 
Technology at home Teabekeskkond. Arvutiõpetus 
Electrical applian:es tehnoloogia ja 
Types of offence innovatsioon; 
The Time Machine (H.G.Wells) Kitjandus ja kunst 

Igapäevaelu -
Turvalisus 

7. Shopping; Advertising Igapäevaelu - Uhiskonna-
Shops and department stores suhtlemine õpetus 
Clothes teeninduses; Poes Arvutiõpetus 
Products käik 
Credit cards Vaba aeg - Erinevad 
Shopping complaints meediavahendid ja 
Online Shopping reklaam 
8. Food, Eating Habits; Healthy Eating Igapäevaelu - Tööõpetus 
Types of Food tervislik eluviis ja 
Recipes and cooking toitumine; Kodused 
Kitchen utensils toimingud 
Places to eat 
Diners' complaints 

9. Sports and Entertainment Vaba aeg - Sport Kehaline 
Types of Sports Mina ja teised- kasvatus 
Qualities Võimed, tugevused, 
Places and equipment nõrkused 
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Free-time activities 
Types of entertainment 
The Paralympics 
10. The Media; Disasters Vaba aeg- Ühiskonna-
The news Meediavahendid ja õpetus 
NaturallMan-made disasters reklaam 
Newspapers 
TV Guide 
Cinema 

2. Grammar and Structure 5.1-5.3 
1. Tenses 
Present Tenses: Present Simple, Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect 

Continuous; State verbs 
Past Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Past 

Simple vs Present Perfect) 
Future Tenses: Future Simple, Going-to Future, Present Simple for the Future; Future 

Perfect; Future Perfect Continuous 

2. Conditional sentences: type 0, I, II and III 
3. Wishes; Would rather 
4 .. Artides 
5. The Passive Voice; Causative form 
6. Modal verbs 
7. Adverbs; Quantifiers 
8. Infinitive /-ing form 
9.Reported Speech: special introductory verb s 



Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: II 1 Klass: 16 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid: 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane 6. klassis: 
• omandab võõrkeele tasemel AI.I; 
• saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime 

tulla; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
• tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, 

( internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes 

( 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 
pildimaterj al; 
1.2 reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised); 
1.3 tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 
kohv). 

2 LUGEMINE 
2.1 tunneb õpitava keele tähemärke; 
2.2 tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid; 
2.3 loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1 oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud sõnavara 

ja lausemallide piires; 
3.2 vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber 

kirjutada (ärakiri); 
4.2 oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale); 
4.3 koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel. 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 
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Kasutatav õppekirjandus: 

1. HHra MaHryc YQe6HHK pyccKoro 5I3bIKa ,UJI5I 6 KJIaCCa «nblcTpo H BeCeJIo! » TEA 
T aJIJIHHH 2010 

2. HHra MaHryc pa6oQa5I TeTpa,Uh K yqe6HHKY pYCCKoro 5I3hIKa «nhIcTpo Ii BeCeJIo!» TEA 
TaJIJIIiHH 2010 

3. HHra MaHryc C60PHHK KOHTPOJIhHhIX pa60T K YQe6HIiKY pYCCKoro 5I3hIKa ,UJI5I 6 KJIaCCa 
«nblcTpo Ii BeCeJIo!» TEA TaJIJIIiHH 2010 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: II Klass: 16 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P] ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

B TelJeHHe yqeõHoro ro.u,a TeMI.r pa3BHTHH YCTHOÜ pelJH H rpaMMaTHlJeCKHÜ MaTepHan 
H3yqalOTcH napanneJThHo. 

TeMaTHKa YCTUOH H "HCLMeUHOH pequ. 

1. J[ caM/-a 1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, .H I1 ,l.(PYfI1E !NI 
1.1. HMH 4.1,4.3,5 
1.2. B03paCT 
1.3 BHellIHOCTI. 
1.4 HaU;HOHaJThHOCTI. 
1.5 xapaKTep 
1.7 TeJIO 
1.6 CaMoqyBcTBHe 1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, ,l.(OM I1 EJIIDKAI1IIIEE 

2. MOH ceMI.H 4.1,4.3,5 
OKPY>KEHI1E 

!NI JII1 WYfI1E 
2.1. lJJIeHbl ceMI.H 
2.2 po.u,cTBeHHHKH 
2.3 JIlOÕHMble )KHBOTHI.re PO,l.(I1HA 3CTOHHJI 
3. MOÜ.u,OM 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1, ,l.(OM I1 EJIIDKAI1IIIEE GEO 
3.1. ropo.u, 3.2,4.1,4.3,5 OKPY>KEHI1E LOO 
3.2 . .u,epeBHH 
3.3. a.u,pec 
3.4. HOMep TeJIecpoHa 
3.5 . .u,OM 
3.6. CBOH KOMHaTa 
3.7. oõcTaHoBKa LOO 

4. IIpHpo.u,a H oKpY)KalOIQaH cpe.u,a 1.1, 1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, CBOEO,l.(HOE BPEMJI BIO 
4.1. BpeMeHa ro.u,a 4.1,4.3,5 
4.2. noro.u,a 
4.3 )KHBOTHble 
4.4 QBeTa 
5. MOH llIKOJIa 1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,3.1, rrOBCE,l.(HEBHAJI )l{I13Hb 

5.1. Ha3BaHHe llIKOJII.I 3.2,4.1,4.2,4.3,5 YllEEA I1 P AEOT A !NI 
5.2. MOÜ KJIacc 

JII1WYfI1E 

-



5.3. o6cTaHoBKa KJIacca 

5.4. O,L(HOKJIaCCHHKH 
6. HaIIIH npa3,L(HHKH 

6.1. ,L(eHb pO)K,L(eHHH 
6.2. PO)K,L(eCTBO 

6.3. HOBbIH ro,L( 

7. 51 H MOe MHeHHe 
7.1. OIl,eHKa: HpaBHTCH - He HpaBHTCH 

8. IIpo<jJeccHH 
8.1. KeM pa6oTaroT pO,L(HTeJIH 

8.2 KeM XOqy CTaTb 

9. )l,BIDKeHHe H TpaHcnopT 
9.1. ,L(opora B IIIKOJIY 
9.2. HanpaBJIeHHH 

10. MOH,L(eHb 

10.1. )UlH He,L(eJIH, 

10.2.3aHHTHH 

11. E,L(a 

11.1. np0,L(YKTbI IIluaHHH 

11.2.oBomH 

11.3. <jJPYKTbI 

1""". 

llPOD3HOIIIeHDe D HHTOHaIJ,DSI. 

1. EYKBbI, CXO,L(Hble rpa<jJIfqeCKH, HO pa3JIIfqHble no npoH3HoIIIeHmo: n p D B e q x. 

2. CBHCTHmHe H IIIHIIHmHe 3BYKH: ~ III ID; 3 e q 11,. 

3. lJIYXHe H 3BOHKHe 3BYKH: Õ - n, B - <p, r - K, ,L( - T, 3 - e, ~ - III. 
4. IIpoH3HoIIIeHHe 3BOHKllX 3BYKOB B KOHIl,e CJIOBa: ,L(PYI [K] ,JIHMOHa,L( [T]. 

5. IIpoH3HoIIIeHHe 3BOHKMX 3BYKOB nepe,L( rJIYXHMH: !!ce - [<pce]. 
6. IIcnoJIb30BaHJIe b ,L(JIH CMHrqeHHH 3BYKOB: nopT<jJeJIb [JJ'], TeTpa,L(b[,L('], ,L(Bepb[p} 

7. Pa3,L(eJIHTeJIbHaH POJTh b II 'b: HOqbro [HOq/ro], o6õHCHeHJIe[o6/HcHeHHe]. 
8. HOTHpOBaHHble maCHble: e [j3], e[jo], lO[jy], SI[ja] H MX POJIb B CMHrqeHllH comaCHbIX 

3BYKOB: He - H3, He - HO, mo - BY, HH - Ha. 
9. IIpoH3HoIIIeHHe,L(Il, [Il,Il,] B qHCJIHTeJIbHbIX. 
10. IIpoH3HoIIIeHJIe 6e3Y,L(apHbIX maCHbIX 0 e sl B YCTHOH peqH: 

o -> [al MOH 

e -> [H] neTYX 

H -> [e] o6õHcHeHHe 

11. IIHToHaIl,HH H CMemeHHe Il,eHTPa HHTOHaIl,HH B 3aBllCHMOCTH OTxapaKTepa 

npeMO)KeHHH: 
1) nOBeCTBOBaTeJIbHoe: 51 OqeHb !!M. II MOH ~ pa,L(bI. 

,-.., 

1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, 

4.1,4.3,5 

1.1,1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,5 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3, 3.l, 
3.2,4.1,4.3,5 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3, 3.l, 
3.2,4.1,4.3,5 

1.1, 1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, 

4.1,4.3,5 

1.1, 1.2,2.1,2.3,3.1,3.2, 
4.1,4.3,5 

PO}:(HHA 3CTOHIDI 
IlOBCE}:(HEBHAJI )l{H3Hb 

.5IH}:(PYfHE 

YIIEEA H PAEOTA 

IlOBCE}:(HEBHA.5I )l{H3Hb 
YIIEEA H PAEOTA 

IlOBCE}:(HEBHAJI )l{H3Hb 

IlOBCE}:(HEBHAJI )l{H3Hb 
CBOEO}:(HOE BPEM5I 

INI 
MAT 

IN! 

GEO 

INI 

IN! 
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2) BonpocHTeJIbHoe: KaK Te6H 30BYT? 

3) YTBep)J,HTeJIbHoe: ,ll;a, :no MOH KHHra. 

4) o6pameHHe: ARH, IlOCMOTPH ... 

IIpaBOIlHcaHHe. 

1. 3amaBHaH H IlPOIlHCHaH 6YKBbI B Haqane CJIOBa H npe)J,JlQ)KeHHH IlO THrry H 

aHanorHH 3CTOHCKOM rpaMMaTHKH. 

2. IIpe)J,JIorH H MX pa3)J,eJIbHOe HaIlHcaHHe. 

3. IIpaBoIlHcaHHe H TPaHCJIHTepaU;HH JImHbIX HMeH. 

4. IIpaBoIlHcaHHe KOJImeCTBeHHbIX H IlOPH)J,KOBbIX qHCJIHTeJIbHbIX. 

5. JIwnn,Ie MeCTOHMeHHH. 

6. IIpaBoIlHcaHHe HHqlHHHTHBa. 

7. nmHbIe OKOmaHHH marOJIOB. 

8. CJIOrH:JICU H ULU. 

PeqeBoii 3THICeT. 

1. IIpHBeTcTBHe H IlpOmaHHe : 30aBcmeyu(-me); 006poe ympo (oeHb, Be'lep); npuBem ; 
oo cBuoaHU5l; nOKa; cnoKouHoU HO'lU. 

2. 3HaKoMcTBO H OTBeT : 6yoeM 3HaKOMbl; MeH51(ezo, ee) 30eym; KaK me651 
(ezo, ee) 30Bym?- O'leHb npU5lmHo! 

3. IIpocb6a H 6JIaro)J,apHocTb: nO:JICaJlyucma, cnacu60. 
4. 1I3BHHeHHe H OTBeT: U3BuHu(-me) - HU'Iezo. 
5. IIHTepec K co6ece)J,HHKY H B03MO)J(Hble OTBeTbI: KaK oeJla? - Bce B nOp510Ke! 
6. BbIHCHeHHe H coo6meHHe a)J,peca: zoe mbl :JICUBeULb? B zopooe, B oepeBHe; Ha YJluZ/e; 

HOMep oOMa; HOMep KBapmupbl; HOMep meJlerpoHa. 
7. COrJIaCHe H OTKa3: oa - Hem; xO'ly - He xO'ly; HpaBUmC51 - He HpaBUmC51; Jll06Jllo -

H e mo 6mo. 
8. IIo6Y)J()J,eHHe K cOBMecTHoMY )J,eMcTBmo: oaBau(-me) + uHrpuHumuB. 
9. BbIpa)J(eHHe o)J,06peHHH, Heo)J,06peHHH, y)J,HBJIeHHH, COMHeHHH, IlOXBaJIbJ: O'leHb 

XOPOULO; O'leHb pao(-a); MO:JICem 6blmb; He MO:JICem 6blmb; HY U HY; Bom 300POBO; 
HeY:JICeJlU; MOJlooell; MOJlOOllbl. 

10. IIo3)J,paBJIeHHH: C oHeM pO:JICOeHU5l!; C HOBblM ZOOOM!; C PO:JICOeCmBoM! 
11. BbIpa)J(eHHe CBoero MHeHHH H ou;eHKH : npaBUJlbHO - He npaBUJlbHO; HOPMaJlbHO -

He HOPMaJlbHO; npaBoa - He npaBoa. 
12. BOIlPOC H o6õHcHeHHe )J,opom: Toe HaxooUmC51 ... ? - ]1oume np5lMo ... 
13. Pa3perneHHe H OTKa3: MO:JICHO CKa3amb? - pa, KOHe'lHOI Hem, HeJlb351 
14. IIpe)J,JIo)J(eHHe H OTKa3: XO'leULb ... ? - pa, xO'ly I Hem, cnacu60 
15. BbIHCHeHHe CTOHMOCTH : CKOJlbKO cmoum ... ? 
16. BbIpa)J(eHHH CaMOqYSCTBHH: MHe :JICapKO I 60JlbHO I XOJlOOHO 
17. KOMIIJIHMeTbI H OTBeT: Tbl XOPOULO noeULb! - Cnacu60! 

. ..-, 
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rpaMMaTHqeCKHH MaTepHaJI. 

CymecTBMTeJIbHOe 

1. Pa3,l1,eJIeHHe cymecTBMTeJIbHoro Ha MY)KCKOH, )KeHCKMH M Cpe,ll,HHH P0,ll,. XapaK -

TepHble OKOIJIIaHIDI: 

M.p.: COrJIaCHbrH, 

OOM 

CJlOH 
)K.p.: 

Cp.p: 

- a 
JlaMna 

-0 -e 

- h, 

oeHb 

MeoeeOb 

-Sl 

memR 

-Me 

- H, 
nonycau 

mpaMeau 
-h 

mempaOb 
-Mj{ 

- MSI 

3cmOHU5l 

OKHO Mope neHue UMR 

R6JlOKO nOJle 30aHue epeMR 

2. OKoHIIaHMe - IIpH3HaK «POPMM MHO)KeCTBeHHOrO LIMCJIa : - M, -H; -a, -Sl 

-a 
nana 

oeOYlUKa 

2.1. OKoHIIaHHe -M CJIe,ll,yeT BMeCTO -51 B MM.n. JIM60 nOCJIe OKOHQaHHJI OCHOBbI Ha 

r ,K,X,lK, q,III,IlI,; 
2.2. OKOHIIaHMe -a CJIe,ll,yeT BMeCTO -0 B MM.n. cymecTBMTeJIbHbIX Cpe,ll,HerO po,ll,a; 

2.3. OKOHIIaHHe -51 CJIe,ll,yeT BMeCTO -e B MM.n. cymecTBHTeJIbHbIX cpe,ll,Hero po,ll,a; 

2.4. MCKJIIOLIeHHJI: ,lI,pyr-,lI,pY3bJ1 

6paT-6paTb51 M T.n. 

IIa,ll,e)KH 

1. <DOpMM CKJIOHeHH5I BMHHTeJIbHOrO rra,ll,e)Ka, OTBeLIaIOmHe Ha BonpocbI: 

1.1 KY,AA? C npe,ll,JIOraMM B M HA: e cOpoo, e KJlaCC, e lUKOJlY, Ha YJluZ/y 

1.2 KOrO? JlIo6Jl1o MaMY, 3Ha1O oeeo'lK)l 
1.3 llTO? '1umalO KHU2)l, cMomplO meJleeU30p 
2. <D0PMbI CKJIOHeHHJI IIpe,ll,JIo)KHoro na,ll,e)Ka , OTBeLIaIOmMe Ha Bonpoc r)1,E? C npe,ll,-

JIOraMM B H HA: e lUKOJle, e KJlaeee, e copooe, Ha emOJle, Ha YJluZ/e. 

3. <D0PMbI CKJIOHeHH5I PO,ll,HTeJIbHOrO na,ll,e)Ka , OTBeLIaIOmHe Ha BonpocbI: 

3.1 OTKY,AA? C npe,ll,JIOraMH M3 M C: u3 3emoHuu, e oempoea CaapeMaa 

3.2 HET KOrO? / HET llErO? Hem 6pama, Hem eeempbl 
3.3 llEH? /l[b5l? / llbE/ llbM? KHuza MaMbl, Meemo Y'IUmeJlR 

IIpHJIaraTeJIbHoe 

1. OKOHIIaHHJI npHJIaraTeJIbHoro: 

MY)KCKOH P0,ll,: -MU; -OH; -HH; 

Cpe,ll,HMH P0,ll,: -oe; -ee; 
)KeHCKHH P0,ll,: -aSI; -SISI: 

MHO)KeCTBeHHoe LIHCJIO: -Me; -Me. 

/~ 



r" 

2. RecaMoCTOHTeJIbHaH 'laCTb pe'lH, BcerAa 3aBHCHT OT cYl.I\eCTBHTeJIbHOrO HJIH Me -

CTOHMeHHH H corJIacyeTcH C BbIllIeYKa3aHHbIM B pOAe, 'lHCJIe H rraAe)l(e : 

CepbrH BOJl!i 

KpaCHoe H6JIOKQ 

HOBM KHMi! 

BeCeJIMe KaHHKYJIg 

rJIaroJI. 

1. OCHOBHaH <popMa marOJIa, T.e. UHeIlUUUTHB H ero rrpH3HaK - Th: uzpamb, 
zoeopumb 

2. 06pa30BaHHe H yrroTPe6JIeHHe JIH'lHbIX <pOPM HaCTOHl.I\erO BpeMeHH: 

I CrrpH)l(eHHH Ha -aTh ('lHTaTb, AeJIaTb) 

II CrrpH)l(eHHH Ha -eTh ( CMOTpeTb) 

-UTb (roBopHTb) 

3. YrrOTPe6JIeHHe HH<pHHHTHBa B CO'leTaHHH C JIH'IHOH <pOPMOH marOJIOB Jl106Umb 
xomemb 

mo6mo pHcoBaTb 

XO'lY HrpaTb. 
4. 06pa30BaHHe maroJIOB 1oro JIHlJ,a HaCTOHl.I\ero BpeMeHH C 'lepeAOBaHHeM B KopHe: 

Jl10ÕUmb - JlIOÕJlIO nucamb - nutuy 

5. IIoBeJIHTeJIbHoe HaKnOHeHHe B <popMe eAHHCTBeHHoro H MHO)l(eCTBeHHoro 'lHCJIa: 

CaAHCb! - CaAHTeCb! 

BCTaHb! - BCTaHbTe! 

6. B03BpaTHble rJIarOJIbl: ooeeambcR, Y'lUmbCR 

7. 06pa30BaHHe H yrroTPe6JIeHHe JIH'IHbIX <pOPM rrpollIeAIIIHro BpeMeHH: 

M.p. -JI -JICB 

)ICp. -JIa -JIaCh 

Cp.p. -JIO -JIOCh 

MH.'l. -JIH -JIHCb; 

8. 06pa30BaHHe H yrroTPe6JIeHHe JIH'IHbIX <pOPM 6YAYI.I\ero BpeMeHH: 

8.1 EYAYl.I\ee BpeMH rJIarOJIa 6blmb; 
8.2 06pa30BaHHe CJIO)l(HOrO 6YAYI.I\ero BpeMeHH: R 6yoy 'lUmamb 

9. OTpHlJ,aHHe: 'laCTHlJ,a RE rrepeA JIH'IHOH <pOPMOH maroJIa: Mbl He uzpaeM 

MecToHMeHHe . 

1. JIH'IHble MeCTOHMeHHH : 
JJ, ThI, OH, OHA, MhI, EhI, OHH 

IIaAe)l(Hble <pOPMbl MeCTOHMeHHH OH H OHa, OTBe'laIOI.I\He Ha BOrrpOCbl 

OH - ETO EMY 
OHA - EE Ef! 

KOZO? KOMY? 

!'""\ 



(""'\ 

2. IIplIT1DKaTeJIbHble MeCTORMeHID! MUi! TEOi! HAlli EAlll 
cOrJIacyroTCJI C cymecTBIITeJIbHbIM B po,ne, qlICJIe II rra,ne)l(e. 

3. BorrpoClITeJIbHble MeCTORMeHlIJI KTO? T..fTO? CKOJIhKO? KOTOPhIi!? 
Kmo 9mo? Komopblu 1-/aC? 
LJmo 9mo? CKOJlbKO me6e Jlem? 

1IIICJII1TeJIbHoe. 

1. KOJIJ1qeCTBeHHble: OT 1 ,nO 1000 B <popMe I1MeHIITeJIbHoro rra,ne)l(a. 

2. IIopJI,nKoBble: OT 1 ,nO 100 B <popMe I1MeHI1TeJIbHOrO rra,ne)l(a. 

3. Yrrorpe6JIeHHe qlICJIlITeJIbHbIX rrpl1 YKa:3aHI1II B03pacTa co CJIOBaMII 200, 200a, Jlem 

HapeqlIe. 

1. KaqeCTBeHHble: rrpaBI1JIbHO, HOPMaJJbHO. 

2. 06CTOJITeJIbCTBeHHble: Bqepa, 3aBTpa, ,naJJeKO, ,nOMa. 

IIpe,nJIor. 

1. B 11 HA C cymecTBI1TeJIbHbIMI1 B <popMe BIIHIITeJIbHOrO rra,ne)l(a: 

B lliKOJIY 

HA YJII1I.(y 

2. B 11 HA C cymecTBI1TeJIbHbIMI1 B <popMe IIpeMO)l(HOrO rra,ne)l(a: 

B lliKOJIe 

Ha YJIIIQe 

3. IB II e C cymecTBIITeJIbHbIMII B <popMe Po,nI1TeJIbHOrO rra,ne)l(a: 

113 lliKOJIbI 

C YJIIIQbI 

COI03. 

1. coe,nI1HIITeJIbHbIit 11 
2. rrpOTI1BOrrOCTaBIITeJIbHbIe: A 11 HO 

IIpe,nJIo)l(eHl1e. 

1. BorrpOCIITeJIbHoe: Kmo 9mo? 
2. rrpocToe: /(emu U2pmom 6 napKe 
3. Koop,nIIHaQI1JI rrOMe)l(amero II CKa3yeMoro 

~ 



Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III 1 Klass: 17 

Õppe-eesmärgid 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane 7. klassis: 
• omandab võõrkeele tasemel Al.2; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 
• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 
• saab õpitud temaatika piires aru lausetestja sageli kasutatavatest väljenditest; 
• mõistab õpitud temaatika piirides olulist; 
• töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

( • kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
• hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest; 
• hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning vajaduse korral 

kohandab oma õpistrateegiaid. 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1. saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoo gidest; 
1.2. mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi; 
l.3. vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 

2 LUGEMINE 
2.1 loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo; 
( 2.2.saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest; 

2.3.lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist; 
2.4.tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3.l.oskab lühidalt tutvustada iseennastja oma ümbrust; 
3.2.saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase 

abi; 
3.3.hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi; 
3.4.kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.oskab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest; 
4.2.oskab täita lihtsat küsimustikku; 
4.3.tunneb õpitud sõnavara õigekirja; 
4.4.kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
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5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. llHra MaHryc yqe6H1iK pyccKoro 5I3bIKa.IJ:JUI 7 KJIacca «EbICTPO H BeCeJJo!» TEA TanJJHHH 
2010 

2. llHra MaHryc pa60Qax TeTpa.IJ:b K YQe6HHKY pyccKoro 5I3bIKa .IJ:JJ5I 7 «EbICTPO H BeCeJJo!» 
TEA TanJJHHH 2010 

3. llHra MaHryc C60PHHK KOHTpOJJbHblX pa60T K YQe6HHKY pyccKoro 5I3bIKa .IJ:JUI 7 KJIacca 
«EbICTpO H BeCeJJo!» TEA TanJJHHH 2010 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III Klass: 17 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

B TeqeHlie yqe6HOrO ro)],a TeMhI pa3BliTliH YCTHOH peqli li rpaMMaTnqeCKliH MaTepliaJI 

myqalOTcH IIapaJIJIeJIhHo. 

06yqalOIIJ,He TeMbI 

1. BHeIlIHocTh. 

2. CeMhH. 
3. XapaKTep. 
4. KBapTlipa. 
5. ropo)], 
6. IllKOJIa. 
7. Pe)KHM IIliTaHliH. 

8. IIpo4>eccIIH. 
9. O)]'e)K)],a 
10. IIp(3)],HliKli 
11. MOH )],eHh 
12. YBJIeQeHHH 

TeMaTHKa YCTHOH H IIHCbMeHHOH peq" 
1. BHeIlIHocTh 1.1, l.2, 2.1, 2.2, 2.4,3.1, 51 H ~PYrHe INI 
1.1. POCT 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 ):10M H õnIDKaHIIIee 

1.2. CJIO)KeHHe oKpy)!(eHHe 

1.3. rJIa3a IIoBce~HeBHalI )!(H3Hb 

1.4. BOJIOChI 
2. CeMhH 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

51 H ~pYrHe 
2.1. 1JJIeHbI ceMhli 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 ):10M H ÕnH)!(aHIIIee INI 
2.2. KOJInqeCTBO 6paTbeB, cecTcp oKpy)!(eHHe 
2.3. Po)],cTBeHHHKH IIoBce~HeBHalI )!(H3Hb, 

2.4. B03pacT qJIeHOB ceMhH yqeõa H paõoTa 

2.5. Po)], 3aHHTliH qJIeHOB ceMhli CBoõo~Hoe BpeMH 

3. XapaKTep 1.1, l.2, 2.1, 2.2, 2.4,3.1, INI 
3.1. IIOJIO)KliTeJIhHbIe qepTbI xapaKTepa 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 51 H~pYrHe 
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3.2. OTpHuaTeJIbHbIe llepTbI xapaKTepa 
3.3. XapaKTepHcTHKa 
4. KBapTMpa JJ: H ,n:pyme INI, GEO 

4.1. MecTo pacnOJIO:lKeHIDI KBapTHpbI 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, AOM H ÕJIH:lKaitwee 

4.2. XapaKTepHcTHKa KBapTHpbI 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 oKpY:lKeHMe 
4.3. KOMHaTbI IIOBCe,llHeBHaJI :lKM3Hb 

4.4. PacnOJIO:lKeHHe Bemeit B KBapTHpe 
5. fopo,n: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 

JJ: H ,n:pyme 
GEO,AJA 

5.1. Oõpa30BaTeJIbHbIe OÕ1>eKTbI ropo,n:a 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4, 5 
5.2. TOprOBbIe OÕ1>eKTbI ropo,n:a 

AOM H ÕJIH:lKaitmee 

I 5.3. JIelleõHbIe OÕ1>eKTbI ropo,n:a 
oKpY:lKeHMe 

5.4. PaJBJIeKaTeJIbHbIe oõbeKTbI ropo,n:a 
Po,n:HHa 3CTOHIDI 

5.5. CnOpTMBHbIe OÕ1>eKTbI ropo,n:a 
I1oBce,n:HeBHaH :lKH3Hb, 

5.6. OÕ1>eKTbI nHTaHIDI 
Ylleõa H paõoTa 

5.7 AOCTOnpHMellaTeJIbHOCTH ropo,n:a 
CBoõo,n:Hoe BpeMH 

6. IIIKOJIa 1.1,1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, JJ: H ,n:pyme !NI 
6.1. I1pe,n:MeTbI, HCnOJIb3yeMbIe B WKOJIe 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 I1oBce,n:HeBHaH :lKH3Hb, 
6.2 AeitcTBIDI, CBH3aHHbIe C npe,n:MeTaMH Ylleõa H paõOTa 
6.3 XapaKTepHcTHKa WKOJIbI 
6.4. XapaKTepHcTHKa o,n:HOKJIaCCHMKOB !NI, BIO 

7. Pe:lKHM nHTaHIDI 1.1, 1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, JJ: H ,n:pyme 

7.1. HanHTKH 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 AOM H õJIM:lKaitwee 

7.2. MHcHbIe npo,n:YKTbI oKpY:lKeHMe 

7.3. OBomH, CallaThI I1oBCe,Z:(HeBHaH :lKH3Hb, 

7.4. <!>PYKThI H Hro,n:bI Ylleõa H paõOTa 

7.5. KOH,n:HTepcKHe H3,n:eJIIDI CBoõo,n:Hoe BpeMH 

7.6. AecepT 
7.7. MeHlO !NI, GEO, 

8. I1po<jJeccHH 1.1,1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, JJ: H ,n:pyrHe LOO 

8.1. PaõollHe npo<jJeccHH 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 AOM H ÕJIH:lKaitwee 

8.2. I1po<jJeccHH c<jJepbI oÕCJIY:lKMBaHHH OKpY:lKeHHe 

8.3. Me,n:HUHHcKHe npo<jJeccMM 
I1oBce,n:HeBHaH :lKIi3Hh, 

8.4. I1po<jJeccMM c<jJephI oõpa30BaHIDI Ii HaYKH Ylleõa Ii paõoTa 

8.5. APyme npo<jJeccHH 
8.6. Ey,n:ymaH npo<jJeccIDI INI, BIO, 

9. O,n:e:lK,n:a 1.1, 1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, JJ: H ,n:pyme AJA 

9.1. MY:lKCKaH o,n:e:lK,n:a 3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 AOM H ÕJIIi:lKaitwee 
9.2. )l{eHcKaH o,n:e:lK,n:a OKpY:lKeHMe 
9.3. 3HMHHH o,n:e:lK,n:a I1oBce,n:HeBHmI :lKH3Hh, 

9.4. OÕYBh Ylleõa H paõoTa 
9.5. CTHJIh o,n:e:lK,Z:(bI CBoõo,n:Hoe BpeMH 



9.6. Yxo,Z:( 3a o,Z:(e)K,Z:(oü 
9.7. Pa3Mep o,Z:(e)K,Z:(bI (xapaKTepHcTHKa o,Z:(e)K,Z:(bI) 
10. IIpa3,Z:(HHKH 
10.1. Ha3BaHIDI rrpa3,Z:(HHKOB 
10.2 neTHHe npa3,Z:(HHKH 
10.3 3HMHHe rrpa3,Z:(HHKH 
10.4 PeJmrH03HbIe rrpa3,Z:(HHKH 
10.5 BeceHHHe rrpa3,Z:(HHKH 
10.6. 3cTOHcKHe npa3,Z:(HHKH 
10.7. POccIDicKHe na3,Z:(HHKH 
10.8. IIpoBe,Z:(eHHe npa3,Z:(HHKoB 
11. Moü ,Z:(eHb 
11.1. Pe)KHM ,Z:(HH 
11.2. B03pacT 
11.3. TOqHOe BpeMH 
11.4 . IIpH6JIH3HTeJIbHoe BpeMH 
11.5. BpeMH ,Z:(eücTBHü (Kor,Z:(a?) 
11.6. lJacoBble nOHca POCCHH 
12. YBJIeqeHHH 
12.1. CnopTHBHble YBJIeqeHIDI 
12.2. MY3bIKaJIbHbIe (3cTeTH'IeCKHe) YBJIeqeHIDI 
12.3 TBOpqeCKHe YBJIeqeHIDI 
12.3. Yqe6HbIe (HayqHble) YBJIeqeHIDI 
12.4. KOJIJIeKHoHHpoBaHHe 
12.5. ,l1;Pyme YBJIeqeHIDI 

PeqeBOÜ 3THKeT 

("'.. 

1. IIpHBeTcTBHe: 3apaecmeyu! Ilpueem! ,aa 3apaecmeyem! 

2. IIpomaHHe:,ao ceuaaHUH! IIoKa! 
3. 113BHHeHHe H CO)KaJIeHHe: H3euHu! K COJICaJleHUIO, 51 He ... KaK JlCaJlb! 

4. IIpeMO)KeHHe, comaCHe H OTKa3: ,aaeau ... IlouaeM... ,aa, nOJICaJlyucma! 

Hem, cnacu6o! 

5. IIpocb6a: A MHe MOJICHO? 
6. Pa3pemeHHe, comaCHe: KOHe'lHo! HaaHo! 
7. Bblpa)KeHHe CBoero MHeHIDl: MHe KaJICemC5l, 'Imo ... J! C'IUmalO, 'Imo ... , 

J! yeepeH, 'Imo ... , J! aYMalO, 'Imo ... , J! nOH5lJl, 'Imo .. , MHe HpaeUmC5I, 'Imo 

8. IIoxBaJIa H o'z:(06peHHe: MOJ/oaelj! KaK XOpOUIO! KaK npUHmHo! 
9. BbIpa)KeHHe HeYBepeHHOCTH, CO)KaJIeHIDI: UHmepeCHO ... , HaeepHoe ... , 

.,.-., 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, 
3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 
3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.4,3.1, 
3.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

51: H ,Z:(Pyme 
PO,Z:(HHa 3CTOHIDI 
CTpaHbI H MX KYJIbTYPbI 
CBo6o'z:(Hoe BpeMH 

51: H ,Z:(Pyme 
,l1;OM il 6JIH)KaÜmee 
OKpY)KeHlfe 
IIoBce,Z:(HeBHaH )KH3Hb, 
yqe6a H pa60Ta 
CBo6o'z:(Hoe BpeMH 

51: H,Z:(pyme 
,l1;OM H 6JIil)KaÜlliee 
OKpY)KeHHe 
IIoBce.D:HeBHaH )KH3Hb, 
yqe6a H pa60Ta 
CBo6o'z:(Hoe BpeMH 

GEO,AJA, 
KIR 

INI, BIO, 
LOO 

INI, BIO, 
GEO,KUN, 
KEH 
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JlCaJlb ... , HanpUMep .... 
10. IIpeMO)KeH.tle, conIactle M OTKa3: J(a6aii ... IloiioilM... J(a, nOJICaJlyiicma! 

Hem, cnacu6o! 
11. MecTOHaXO)K)J.eHMe rrpe)J.MeTa, 06õKTa: 

6 l/eHmpe, 6 Y2llY, Ha nOllY, Ha cmeHe, cnpa6a, Clle6a npJlMo+ 
cmoum, lleJICUm, 6ucum, HaxooumcR 

12. HaMMeHOBaH.li51 06õeKTa: KaK HCl3bI6aemcR? 
IlapK HCl3bl6aemCR 

13. Bblpa)KeHMe o)J.o6peHM5I, Heo)J.o6peHM5I: XOPOUlO, 'Imo ... ; 
IVlOXO, 'Imo ... ; JlCaJlb, 'Imo .. 

14. BbI60p rrpo<peccMM: R xomell(a) 6blmb 
R OYMaJl(a) 6blmb, RMe'lmaJl(a) 6blmb, 

R peUlWl(a) 6blmb, R xome.n(a) cmamb 
15. Pe)KMM )J.H5I: K020a mbl 6cmailUlb? JJ YMbl6alOCb, 'IullJY 3y6bl, 

paC'IiiCbI6alOCb. Tbl Oe.naeUlb ympoM 3apROK)l? B mpu 'Iaca 06eoalO u 

oellalO ypOKU. Be'lepoM cMomplO melle6U30p 
16. HHTepecbI M YBJIeqeHM5I: f{eM mbl Y6lleKaeUlbcR? JJ Y6JleKalOCb cnopmOM (MY3blKOii). 

JJ U2palO 6 rjJym60ll. JJ U2palO Ha CKpunKe. JJ lllO6lllO npupooy. EMY 
Hpa6umCR xooumb pbl6aJlKa. 

17. IIo3)J.paBJIeHM5I M rrO)KeJIaHM5I: C POJICOeCm6oM! C H06blM 2000M! C H06blM C'IaCmbeM! 

18. Bblpa)KeHMe cBoero MHeHM5I, BOrrpOC 0 qY)KOM MHeH.liM: IlpeKpacHaR uoeR! Bom 

300p060! O'leHb Kpacu6o! A KaK mbl 0YMaeUlb? 
19. Bblpa)KeH.lie )KeJIaHM5I, BOrrpOC 0 qY)KOM )KeJIaHMü: JJ 6bl xome.n(-a) ... MHe 6bl 

xomellOCb ... A 'Imo mbl xomell(-a) 6bl. .. ? 
20. IIoKyrrKM B Mara3MHe: CKOllbKO cmoum? J(aiime MHe, nOJICaJlyiicma, ... 

IIpoH3HomeHHe H HHTOHaU:MSI 

1. 3aKperrmnoTc5I Ha HOBOM 513bIKOBOM MaTepMaJIe YCBoeHHble B VI KJIacce HOPMbl 

rrpoM3HOIIIeH.li5l. 

2. PyCCKMH aJI<paBMT. 

3. CJIMTHOe rrpOtl3HOIIIeHHe npe)J.JIOrOB co CJIOBaMH, K KOTOPblM OHH OTHOCHTC5I: 

Ha YJIHu:e B napKe; 

4. CJIHTHOe rrpoH3HOIIIeH.lie qaCTHUbI He co CJIOBaMM, K KOTOPbIM OHH OTHOC5ITC5I: 

He XOqy He qepHhIH, a ÕeJIhIH 

5. IIpoH3HoIIIeHHe maroJIOB C qaCTHueH - CSI: 

MhIThCSI YqMTCSI 

[ Mb1uua] [yqlITIa]; 

6. IIpOH3HOIIIeHMe CJIOB co cJIor006pa3YIOIUMM H 

CTPOHTb 

.~ 
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eTOMT; 

7. ü3Bowreml:e mYXHx COrJIaCHbIX nepe.L( 3BOHKHMH: 
BOK3M K 6pary 
[Bar3M] [r6paTY]. 

rpaMMaTHQeCKUH MaTepUaJI 

CymecTBHTenbHoe 
1. PO.L( HMeH cymecTBHTenbHblx: MY)I{CKOH, Cpe.L(HHH H )l{eHCKHH P0.L(. 
2. MHO)l{eCTBeHHoe 'llIcno HMeH cymecTBHTenbHblx: y"enul< - y"enul<u 

napma - napmbl 
ozypeu, - ozYPU,bl 
opyz - OPY3bR 

60p06eii - 60p06bU; 
3. 3HaHHe TepMHHa OKOH'taHue H YMeHHe HaHTH oKowraHHe B cnOBe. 

4. CKnOHeHHe: 
4.1. 3HaHHe TepMHHoB pOOUmeJlbHbtU naoeJIC, OameJlbHblU naoeJIC, 6UHUmeJlbHblU 

naoeJIC, m60pUmeJlbHblU naoeJIC, npeOJlOJICHblU naoeJIC, npeOJl02; 
4.2. 3HaHHe BOrrpOCOB H YMeHHe CTaBHTb BOrrpOCbI p0.L(HTenbHoro, .L(aTenbHoro, 

BHHHTenbHoro, TBopHTenbHoro H npeMO)l{Horo na.L(e)l{eH: (y, OJl5l, 6e3, Hem) K020? 
'te20?; (K) KOMY? 'teMY?; K020? 'tmo? K)loa?; (e) KeM? 'teM? ; 0 KOM? 0 'teM? 2oe? 

4.3. YMeHHe 06pa30BaTb H ynorpe6IDITb B peqH <POPMbI p0.L(HTenbHoro, .L(aTellbHOro, 

BHHHTeJIbHOrO, TBopHTellbHoro H npeMO)l{HOrO na.L(e)l{eH e.L(HHCTBeHHoro qHCna 

4.3.1. 

4.3.1.1. 

4.3.1.2. 

4.3.1.3. 

4.3.1.4. 
4.3.1.5. 
4.3.1.6. 
4.3.1.7. 
4.3.1.8. 
4.3.1.9. 
5. 

CKnOHeHHe cymecTBHTenbHbIx 

MY)I{CKOro po.L(a Ha m6epoblU e02JlaeHblU (6pam); 

MY)I{CKOro po.L(a Ha -b (KOHb); 

MY)l{CKoro po.L(a Ha -a (nana); 

)l{eHcKoro po.L(a Ha -a (eeempa); 
)l{eHcKoro po.L(a Ha -Jt (3eMJl5l); 
)l{eHcKoro po.L(a Ha -U5I (3emOHZl5l); 
)l{eHcKoro po.L(a Ha -b (JlCU3Hb); 
Cpe.L(HerO po.L(a Ha -e (Mope); 
cpe.L(Hero po.L(a Ha -0 (MOJlOKO). 

HeCKnOIDIeMbIe cymecTBHTenbHbIe : KUHO, Mempo, KorjJe U m.o. 

,""'" 
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IIa~e~H. 

MMeHHTeJIbHhIH rra~e)l(. 

OCHOBHaH, Ha1IaJIbHaH <pOpMa CymecTBHTeJIbHoro, OTBe1IaeT Ha BorrpOCbI (KTO? qTO?) , B 

rrpeMO)l(eHHH BblcryrraeT B POJIH rrOMe)l(amero. 

PO~HTeJIbHhIH rra~e)l(. 

Ee3 rrpe~JIOrOB. 

1. B POJIH HeCOrJIaCOBaHHoro orrpe,ll,eJIeHHH (ytte6HUK PYCCKOZO H3blKa); 
2. B POJIH KOCBeHHoro ~OrrOJIHeHHH rrpH oTPHIIaHHH (Hem HOC060ZO Y/JlamKa); 
3. B COqeTaHWlX C qHCJIHTeJIbHhIMH 2, 3, 4, 5 H T.~. B POJIH rrOMe)l(amero H 

~OrrOJIHeHHH (mpu 6blCOKUX oy6a); 
4. rrpHHaMe)l(HOCTb (KHuza cecmpbl /6pama) 

e rrpeMoraMH 

1. Y (y K020? zoe? - Y MJlaOUleU cecmpbl, Y 6eCeJlOZO Kocmpa); 
2. 113, e (omK)loa? - U3 zopooa, C ypoKa ) 

LIaTeJIbHblH rra~e)l(. 

Ee3 rrpeMoroB 

1. B POJIH KOCBeHHoro ~OnOJIHeHHSI (cKaJamb opyzy, nOMozamb MaMe). 
2. MH Bblpa)l(eHHH JIHIIa rrpH YKa3aHHH B03pacTa (Y'leHuK)l15 Jlem); 

e rrpe,ll,JIOraMH. 

IIpe~JIor K B POJIH KOCBeHHoro ~OnOJIHeHHSI HJIH 06CTOSlTeJIhCTBa MeCTa 

( K KOMY? K)loa? - nouoeM K opyzy, uoy K noopyze). 

BHHHTeJIbHblH rra~e)l(. 

Ee3 rrpe~JIoro 

1. B POJIH npSlMoro ~OnOJIHeHHSI (KOZO? '1mo? - 6cmpemumb cmapozo opyza, 
K)lnumb UHmepeCHYIO KHU2)l) 

2. e rrOBeJIHTeJIbHhIM HaKJIOHeHHeM (OmKpou Y'le6HuKf J(au pY'lK)lf) 
e rrpeMoraMH. 

1. B, HA B POJIH 06CTOSlTeJIhCTBa MeCTa (K)loa?- noumu« lUKOJlY, cecmb Ha cmYJl); 
2. B B POJIH 06CTOSlTeJIhCTBa BpeMeHH (Kozoa? 6 KaKOU oeHb?- B nOHeOeJlbHUK). 

TBOpHTeJIbHhIH rra~e)l(. 

Ee3 rrpeMoroB. 

1. B POJIH KOCBeHHoro ,lI,OrrOJIHeHHH (KeM? '1eM?) C marOJIaMH pa60TaTh, CTaTh, 

HHTepeCOBaThCSI, 3aHHMaThCSI, JIl060BaThCSI HT.~. (OH pa60maem ZJta6HblM 
UH;)ICeHepOM ); 

2. B POJIH HMeHHOH qaCTH COCTaBHoro CKaJyeMoro rrpH rJIarOJIe-CBH3Ke 6hITh, 

,,-., 
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nOKa3aTbCSI, OKa3aTbCSI. ( OH 6yoem xyOO;JICHUKOM. OHa OKa3aJIaCb npURmHblM 

'leJl06eKoM). 

3. npH 0603HaqeHHH HHcTPYMeHTa .neilcTBIDI (nucamb PY'lKOU, ecmb JlO;JICKOU) 

C npe)JJIOraMM. 

e B POJIH KOCBeHHoro .nonOJIHeHIDI: 

1. )JJIH 0603HaQeHIDI conyTcTByrom.ero npe.nMeTa, JIHu;a (c KeM? C 'leM? MaUla e 

l1pou noUlJlU Ha 6blcma6K)l. MaJlb'lUKU e yOO'lKaMU UlJlU K peKe.); 

2. C maroJIaMH, BbIpa)KaIOm.HMH B3aHMHOe .neilcTBHe: 3.n0poBaTbcH, BCTpeQaTbCH, 

n03HaKOMHTbCH, nepenHcbIBaTbcH, npom.aTbcH, pa3rOBapFIBaTb, rOBopHTb, 

.nPY)KHTb, cnopHTb ( P a3Z06apU6aJlU e 6bl6Uleu Y'lUmeJlbHul/eu.); 

3. C marOJIaMH BblcTynaTb, n03JJ:paBHTb ( II03opa6umb opyza e npa30HUKOM. 

BblcmynaJlU e necHeu) 

IIpeJJ:JIO)KHbliI nap;e)K. 

TOJIbKO C npe)JJIOraMH. 

1. 0 B POJIH KocBeHHoro .nonOJIHeHHH ( 0 KOM? 0 'leM? - Me'lmaJlu 0 KJIaCCHOM 

6e'lepe); 

2. B, HA B POJIH 06CTOHTeJIbCTBa MeCTa (zoe? - Ha OemCKOU 6blcma6Ke, «MY-

3blKaJlbHOU UlKOJle). 

3. YnOTPe6JIeHHe <pOPM npe)JJIO)KHoro naJJ:e)Ka Ha -y OT cym.eCTBHTeJIbHbIX MY)KCKOrO 

pOJJ:a: 6 UlKarjJy, 6 Jlecy, 6 caOy, 

Ha nOJlY, Ha CHezy, Ha 6epezy . 

IIpFIJIaraTeJIbHoe. 

1. COrJIaCOBaHHe npHJIaraTeJIbHOrO C cym.ecTBHTeJIbHbIM B pOJJ:e, QHCJIe H naJJ:e)Ke. 

2. TBepJJ:aH H MHrKaH OCHOBa OCHOBa npHJIaraTeJIbHbIX (MHJIbIiI, 3HMHHiI) 

3. CKJIOHeHHe npHJIaraTeJIbHbIX B e.nFIHCTBeHHOM QHCJIe: 

3.1. MY)KCKOro po.na: MaJleHbKUU, MWlblU, XOPOUlUU, 3UMHUU ; 

3.2. )KeHcKoro pOJJ:a : MaJleHbKa5l, MWla5l, xopoUla, 3UMH5lR5l; 

3.3. cpe.nHero po.na: MaJleHbKOe, MWloe, xopoUlee, 3UMHee 

4. IIa.ne)KHbIe <pOPMDI 

4.1. IIpHJIaraTeJIbHoe B HMeHHTeJIbHOM naJJ:e)Ke 

4.2. IIpFIJIaraTeJIbHoe B po.nHTeJIbHOM na.ne)Ke 

4.3. IIpHJIaraTeJIbHoe B JJ:aTeJIbHOM naJJ:e)Ke 

4.4. IIpFIJIaraTeJIbHoe B BHHHTeJIbHOM na.ne)Ke 

4.5. IIpHJIaraTeJIbHoe B TBOpHTeJIbHOM na.ne)Ke 

4.6. IIpHJIaraTeJIbHoe B npeJJ:JIO)KHOM naJJ:e)Ke 

MeCTOHMeHHe. 

1. J1FJqHble MeCTOHMeHHH 51 TbI OH OHA OHO MbI BbI OHM 

!"""\ 



1.1. 
1.1.2. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.2. 
2. 
2.1. 

("'I 

CKJIOHeHHe JIMqHbIX MeCTOMMeHHM B e,n:HHCTBeHHOM H MHO)KeCTBeHHOM qHCJIe. 

HmHble MeCTOMMeHilll B MMeHHTeJIbHOM rra,n:e)Ke 

HmHble MeCTOHMeHillI B pO,n:HTeJIbHOM rra,n:e)Ke Õe3 rrpe,n:JIOra H C rrpe,n:JIOrOM y. 
HflqHbre MeCTOMMeHillI B ,n:aTeJIbHOM rra,n:e)Ke. 

HmHbre MeCTOMMeHillI B BHHHTeJIbHOM rra,n:e)Ke. 

HmHble MeCTOMMeHillI B TBOpHTeJIbHOM rra,n:e)Ke. 

HmHble MeCTOHMeHillI B rrpe.n:nO)KHOM rra,n:e)Ke 

YrrOTpÕJIeHHe rra,n:e)KHbIX CPOPM JImHbIX MeCTOMMeHHH C rrpe.n:noraMH. 

IIpHDI)KaTeJIbHhIe MeCTOMMeHHH MOH, TBOH, RAIIl, BAIIl 

COrJIaCOBaHHe rrpHTH)KaTeJIbHbIX MeCTOMMeHHM C cyrrrecTBHTeJIbHbIM 

1JHCJIHTeJIbHble 

1. Oõpa30BaHHe rropH,n:KoBblX qHCJIHTeJIbHbIX 

2. IIOPH,n:KoBble qHCJIHTeJIbHble B MMeHHTeJIbHOM rra,n:e)Ke. 

3. IIOPH,n:KoBble qHCJIHTeJIbHbre,n:o 100 B cpopMe MY)KCKOrO, cpe,n:Hero H )KeHcKoro 

po,n:a H B comaCOBaHHH ccyrrrecTBHTeJIbHbIM: 

M.p. YI5lmblU KJlacc 

)K.p. YI5lmaR napma 

cp.p. YI5lmoe Mecmo 

4. OÕpa30BaHHe COCTaBHoro qHCJIHTeJIbHOrO, OÕ03HaqmOrrrero ,n:aTY: 

B mblC51'ta eOCeMbCOm lJemblpHaOZjamblU 200 

,l(eaOZjamb YI5lmoe oKmR6pR 

5. IIOPH,n:KoBble qHCJIHTeJIbHbre C cyrrrecTBHTeJIbHbIMH B rrpe.n:nO)KHOM rra,n:e)Ke 

roe? B ceobMoM KJlacce, e oecRmoM Ka6uHeme 

6. IIOPH,n:KoBble qHCJIHTeJIbHble C cyrrrecTBHTeJIbHbIMH B po,n:HTeJIbHOM rra,n:e)Ke: 

K020a? llepe020 RHeapR, nepe020 MaR, oeaOZjamb lJemeepm020 UIOHR 

rJIaroJI . 

1. IIHcpHHHTHB. 

1.2. 3HaHHe H rrOHMMaHHe TepMHHa UHrpUHumue. 

1.3. IIpH3HaK HHcpHHHTHBa -Th: lJUmamb, 20eopumb 

1.4 IIpH3HaK HHcpHHHTHBa -TU: uomu; 

2. B03BpaTHble rJIarOJIhI: ooeeambcR, MblmbCR, YlJUmbCR; 

3. HacTOHrrree BpeMH 

3.1. 3HaHHe H rrOHMMaHHe TepMHHa HacmORU{ee epeMR. 

3.2. Oõpa30BaHHe H yrrOTpeÕJIeHHe B peqH JImHbIX CPOPM HaCTOHrrrero BpeMeHH 

rJIarOJIOB I crrpH)KeHillI Ha -aTh 

(ebI2JlROemb, OYMamb, paCCKa3bleamb, nOK)lnamb, npooaeamb, ooeeambcR) 

3.3. Oõpa30BaHHe H yrrOTpeÕJIeHHe B peqH JImHbIX CPOPM HacTOHrrrero BpeMeHH 

~ 
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rJIarOJIOB II cnpH)KeHIUI Ha -HTh 

(6blYIJUmb, nepe60oumb, nooapumb, JlI06Umb, 206opumb, YIJUmbCfl) 
-eTh 

(CMompemb, 6uoemb, ooembcfl). 
3.4. OÕpa30BaHIle rnaroJIOB loro JIHua HaCTOHru:ero BpeMeHH C qepeLJ:OBaHIleM B 

KopHe: JllOÕUmb - JllOÕJllO nucamb - nulUY; 
4. IIpomeLJ:mee BpeMH. 
4.1. 3HaHIre H nOHIlMaRIle TepMHHa npoweowee 6peMfl. 
4.2. Oõpa30BaHHe H ynoTpeÕJIeHHe B peqH epOPM npomeLJ:mero BpeMeHH: 

M.p. -JI -JICSI 

)K.p. -JIa -JIa 
Cp.p. -JIO -JIOCh 

MH.q. -JIH -JIHCh; 

5. EYLJ:yru:ee BpeMH. 
5.1. 3HaHIle H nOHHMaHHe TepMHHa 6yoYUfee 6peMfl. 
5.2. EYLJ:Yru:ee BpeMH rnarOJIa 6blmb; 
5.3. OÕpa30BaHHe CJIO)KHOrO õYLJ:Yru:ero BpeMeHH. 
6. YnpaBJIeHHe rnarOJIOB 
7. rJIarOJIbI B epopMe nOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHHH: /{au(-me)! BbIYlJu(-me)! 

HapeqH}l 

1. HapeqH}l MeCTa 30ecb, mym, maM 
2. HapeqHH oõpa3a LJ:eHCTBHH C YOo60JlbCm6UeM 
3. HapeqHH BpeMeHH: ympoM,6elJepOM 

COlO3bI 

1. CoeLJ:HHHTeJIbHble u, oa 
2. Pa3LJ:eJIHTeJIbHbrH WlU 

3. IIpoTHBHTeJIbHbre HO, a 

IIpeLJ:JIo)KeHHe 

1. KOOpLJ:HHaUHH nOLJ:JIe)Karu:ero, CKa3yeMoroH LJ:OnOJIHeHHH B npeMO)KeHHH 
2. BonpocHTeJIbHble: 
2.1. Bonpoc rae? + IIpeMO)KHbIH naLJ:e)K 
2.2. Bonpoc Kyoa? + BHHHTeJIbHbIH naLJ:e)K 
2.3. Bonpoc OmK)loa? + POLJ:HTeJIbHbIH JIaLJ:e)K 

.~ 
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2.4. BOrrpOCbI LJeu? /LJb51? /LJbe? /LJbU? + PO):(HTeJIbHbIH rra):(e)J( 

2.5. BorrpocbI K02oa?/ B KaKOM 2ooy?/KaKo2o lJUefla? e yrrorpe6JIeHHeM B OTBeTe ):(HeH 

He):(eJIH, qHCJIa, MeCHIJ,a, BpeMeHH ro):(a, ro):(a. 

3. IIoBecTBOBaTeJIbHble 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III I Klass: 18 

Õppe-eesmärgid: 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane 8. klassis: 
• omandab võõrkeele tasemel A2.l; 
• huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
• omandab erinevad lugemis- ja kuulamisstrateegiad; 
• arendab lugemise kaudu iseseisva mõtlemise ja analüüsi võimet; 
• saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 
• mõistab õpitud temaatika piirides olulist; 
• kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
• teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid 

arvestada; 
• õpib hankima vajalikku teavet (ka teiste õppeainete jaoks) võõrkeelsetest 

teatmeteostest, sõnaraamatutest, Internetist ja muudest infoallikatest. 
• hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning 

vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
l.l.mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui 

need on talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud 
aeglaselt ja selgelt; 

1.2.vajab kordamist ja selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.1 loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti 
mõttest; 

2.2 lugemise tempo on aeglane; 
2.3 tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku 

3 RÄÄKIMINE 
3.1 oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi; 
3.2 kasutab põhisõnavaraja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone 

ning lausemalle; 
3.3 suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida; 
3.4 kõne võib olla takerduv, esineb hääldusvigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi; 
4.2 kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); 

koostab lühisõnumeid; 
4.3 oskab kasutada sidesõnuja, ningjt; 



( 
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4.4 oskab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku. 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 
grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 
ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. HHra MaHryc 

2. HHra MaHryc 

3. HHra MaHryc 

YQe6HllK pyccKoro 5I3:bIKa ,D;JI5I 8 KJIacca «nblcTpo II BeCeJIo! » 
TEA TMJIllHH 2010 
pa6oQa5I TeTpa,D;b K yqe6HllKY pYCCKoro 5I3bIKa ,D;JI5I 8 «nblcTpo II 
BeCeJIo!» TEA T MJIllHH 2010 
C60PHllK KOHTpOJIbHbIX pa60T K YQe6HllKY pYCCKoro 5I3bIKa ,D;JI5I 
8 KJIacca «nblcTpo II BeCeJIo!» TEA T MJIllHH 2010 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III Klass: Is Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P ileSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

B Te'leHHe Y'Ie6HOrO ro.ll,a TeMbI pa3BHTHH YCTHOH pe'lH H rpaMMaTH'leCKHH MaTepmUI 
H3Y'!aIOTCH rrapannenbHO 

06YQaroIUHe TeMhI 

1. I1HTepHeT 
2. IIYTernecTBHe 
3. TpaHcrropT B rop0.ll,e 
4. ['oP0.ll, 
5. TeaTp 
6. KIIHoTeaTP 
7. 3CTOHHH 
8. Bna.ll,eHHe H3bIKaMH 
9. 3.l1,0pOBbe 
10 06bI'IaH H Tpa.ll,HIl,HH POCCHH H 3CTOHHH 

TeMa TH Ka YCTUOH H "HCLMeUUOH peQH 

1. I1HTepHeT 1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, JJ H .lI,pyme ARV,IKE 
1. 1. IIo.ll,KnIO'IeHHe K HHTepHeTY 4.1,4.2,4.3,4.4,5 IIoBce.ll,HeBHaH :lKH3Rh, 

1.2 3neKTPOHHbrn a.ll,pec Y'!e6a H pa60Ta 

1. 3. IIOHcKoBble CHCTeMbI CBo6o.ll,HOe BpeMH 

1. 4. KnIO'IeBOe cnOBO 
1.5 ,ll;eTcKHe, MOnO.ll,e:lKRhle rrOpTanhI 
1. 6. ~aTbI 
1. 7. ,ll;oMarnHHH cTpaHHua 
1. 8. IIonb30BaHHe HHTepHeToM 

JJ H .lI,pyme 2. IIYTernecTBHe 1.1,2.1,2.3,3.2,3.3,4.2, GEO, AJA, 
2. 1. IIoe3.l1,KH 4.3,4.4,5 CTPaRhI H MX KYnhTYphI KUN I 
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2. 2. IIoe3)J.: 6HJIeThl, BaroH, KYlIe. CBo6o)J.Hoe BpeWl 
2.3. BH3a 
2.4. B Kyne 
2. 5. rpaHIIIIa 
2. 6. )J;eKJIapaIlml 
2. 7 )J;ocTOnpMeqaTeJIhHOCTII MOCKBhI. 
2. 8. 3KCKYPCmI no MocKBe 
3. TpaHcnopT 1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, 51 II )J.pyme INI,GEO 
3. 1. )J;opora 4.1,4.2,4.3,4.4,5 CTpaHhl II MX KYJIhTyphl 
3. 2. )J;OPO)KHbIe 3HaKII IIoBce)J.HeBHaH )KII3Hb 
3.3. YKa3aHHe )J.opom CBo6o)J.Hoe BpeWl 
3.4. Cpe)J.cTBa o6IIIecTBeHHoro TpaHcnopTa 
4. ropo)J. 1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, 51 II )J.pyme INI 
4. 1. B qy)KOM rop0)J.e 4.1, 4.2,4.3,4.4, 5 CTpaHbI II MX KYJIhTYPhl 
4.2. 06MeH BalIlOThl IIoBce)J.HeBHaH )KII3Hb, 
4.3. Cpe)J.cTBa CBH3II yqe6a II pa60Ta 
4. 4. bhITOBhIe YCJIyrII CBo6o)J.Hoe BpeWl 
4. 5. 3KcTpeHHhle Cny)K6hl 
4. 6 Mara3IIHhI. 
5. Te aTp 1.1,2.1,2.3,3.2,3.3,4.2, 51 II )J.pyme KUN,AJA, 
5.1 B TeaTpe 4.3,4.4,5 PO)J.IIHa 3CTOHmI KIR 
5.2. IIoKynKa 6IIJIeTOB CTpaHbI II MX KYJIhTyphl 
5.3. B rap)J.epo6e CBo6o)J.Hoe BpeWl 

5.4. B 6YIPeTe 
5.5. MecTa B TeaTpe 
5.6. CneKTaKJIII 
5.7 BneqaTJIeHHH OT npocMoTpeHHoro cneKTaKJIH 
6. KIIHoTeaTp 
6. 1. KIIHOIPIIJIhMhl 1.1,2.1,2.3,3.2,3.3,4.2, 51 II )J.pyme 
6.2. )KaHphl KIIHOIPIIJIhMOB 4.3,4.4,5 PO)J.IIHa 3CTOHmI KUN,AJA, 
6.3. B KIIHoTeaTpe CTpaHhl II MX KYJIhTyphI KIR 
6.4. BneqaTJIeHHH OT npOCMOTpeHHoro KIIHOIPIIJIhMa CBo6o)J.Hoe BpeWl 
6.5. 3CToHcKIIe KIIHOIPIIJIhMhI, aKTephl, pe)KIICCephl 
6.6. POCcIIMcKIIe KIIHOIPIIJIhMhI, pe)KIICCephl, aKTephl 
7. 3CTOHmI 1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, 51 II )J.pyme GEO,AJA, 
7.1. CTOJIIIIIa 3CTOHIIII ee )J.ocTonpIIMeqaTeJIhHOCTII 4.1,4.2,4.3,4.4,5 )J;OM II 6JIJI)I(aMrnee TÖÖ,KUN 
7.2. IIpIIpo)J.a 3CTOHIIII oKpY)KeHIIe 

7.3. CTOPOHbI CBeTa PO)J.IIHa 3CTOHHH 
7.4. Hap0)J.HhIe peMeCJIa 

----
CBo6o)J.Hoe BpeWl 



7.5. ,l1;ocTorrpHMeqaTeJIbHOCTH TaJIJIHHHa 

8. BJIa,L\eHHe 1l3bIKaMM 

8.1. EBporreHcKHH 1l3bIKOBOH rrOpnpeJIb 

8.2. JI~HbIH ,L\OKYMeHT 

8.3. CepTHcpHKaT 

8.4. YpOBHH BJIa,L\eHH1! 1l3bIKOM 

8.5. CJIyrnaHHe, rOBopeHHe, qTeHHe, IIHCbMO 

8.6. PO,L\HOH 1l3bIK 

8.7. I1HocTpaHHble 1l3bIKH 

8.8. BJIa,L\eHlie 1l3bIKaMH 

9. 3,L\0pOBbe 

9.1. Y Bpaqa 

9.2. )J{aJIOÕbI Ha 3,L\0pOBbe 

9.3. JIeKapcTBa 

9.4. PeIIerrTbl HapO,L\HOH Me,L\HllHHbI 

10. OÕblqaH H 1'pa,L\HIIHH POCCHH H 3CTOHHH. 

10.1. IIpHMeTbl 

10.2. IIoroBopKH 

10.3. 3CToHcKHe H pyccKHe rrpHMeTbI 

f"""',. 

PeqeBoii 3THKeT 

1. IIpHBeTcTBHe H rrpOIIIaHlie: KaK aeJla? lJmo H060Z0? ,ao6po nOJICaJl06amb! C 
npue3aOM! ,ao CKOPOU 6Cmpe'lu! C'laCmJlU60Z0 nymu! 

2. 3HaKoMcTBO: Ilo3HaKOMbC5l! EyaeM 3HaKoMbl! 

3. IIpocbõa H õJIarO,L\apHocTb: IlpOUlY me65l, ... Cnacu6o! Jl O'leHb 6JlaZOaapeH(-Ha)! 

4. 113BHHeHHe H CO)l(aJIeHHe: H36UHU! K COJICaJleHUlO, 5l He ... KaK JlCaJlb! 

5. IIpe,L\JIo)l(eHHe, comaCHe H OTKa3: Jl npeaJlG2alO ... ,aa6au ... IlOUoeM... ,aa, 

nOJICaJlyucma! Hem, cnacu6o! 
6. IIoxBaJIa H YKopH3Ha: KaKOU mbl MOJlOael/! KaKa5l mbl paCCe5lHHa5l! 

7. Bblpa)l(eHHe cBoero MHeHH1!, BOrrpOC 0 qy)l(OM MHeHliH: IlpeKpaCHa5l uae5l! Bom 

3aopo6o! O'leHb Kpacu6o! A KaK mbl aYMaeUlb? 
8. Bblpa)l(eHHe )l(eJIaHHll, BOrrpOC 0 qy)l(OM )l(eJIaHHH: Jl6bl xomeJl(-a) ... MHe 6bl 

XOmeJlOCb ... A mbl xome;z(-a) 6bl. .. ? 

9. Pa3perneHHe: MOJICHO MHe ... ECJlU MOJICHO ... 
10. I1CIIOJIb30BaHlie HHTepHeTa: KaKOU y me65l 3JleKmpOHHblu aapec? Y me65l ecmb C605l 

aOMaUlH5lR CmpaHUl/a? KaKue nOUCK06ble cucmeMbl mbl UCnOJlb3yeUlb? Haao Ha6pamb 

KJllO'le60e CJl060. KaKue nOpmaJlbl me6e Hpa65lmC5l? 

".-.., 

1.1,2.1,2.3,3.2,3.3,4.2, 
4.3,4.4,5 

1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, 
4.1,4.2,4.3,4.4,5 

1.1,2.1,2.3,3.1,3.2,3.3, 
4.1,4.2,4.3,4.4,5 

JJ: H ,L\pyme 

,l1;OM H ÕJIH)l(aHrnee 

oKpY)l(eHHe 

PO,L\HHa 3CTOHH1! 

CTpaHbI H MX KYJIbTypbI 

IIoBce,L\HeBHall )l(H3Hb, 

yqeõa H paõoTa 

CBOÕO,L\HOe BpeM1! 

JJ: H ,L\pyme 

IIoBce,L\HeBHall )l(H3Hb, 

JJ: H ,L\pyme 

,l1;OM H ÕJIH)l(aHrnee 

OKpY)l(eHHe 

PO,L\HHa 3CTOHH1! 

CTpaHbl H MX KYJIbTypbI 

CBOÕO,L\HOe BpeMll 

INI, GEO, 

IKE 

INI, BIO 

GEO, AJA, 
TÖÖ,KIR 
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11. Oqm:U;HaJIbHbIe BbIpa)KeHHH HCIIOJTh3yeMbIe rrpH Bbe3L\e B cTPaH)', Ha rpaHHI.(e: 

IIpeob5l6ume nacnopm! IIpououme maMOJICeHHblU KOHmpOllb! Y 6ac ecmb 

cmpax060u nOllUc? IIpeob5l6ume 6azaJIC K oocMompy! rae 6bl OQJOPMll5lllU 

6U3Y? Bbl 3anOllHUllU oeKJlapal{Ulo? 

12. YKa3aHHe L\opom: KaK 006pambC5I oo MY3e5l? rae 30ecb ocmaH06Ka 

a6m06yca (mpolllleu6yca)? Houme npRMo oo nepeKpecmKa, nepeuoume 

Ha OPYZY/O cmopOHY, n06epHume Hanpa60, uoume Oo omeJl51 .... 

13. BbIpa)KeHHH crrpaBOQHbIX CJI)')K6 H 6bITOBOrO 06CJIY)KHBaHHH : rae MOJICHO 06MeH5Imb 

6(fJl/Omy? 06pamumecb 6 Cnpa60'lHOe 6/Opo. rae MOJICHOY3Hamb? 

rae MOJICHO K)lnumb mellecjJOHHY/O KapmO'lK)l? 

14. 06pameHHH 3a 3KCTPeHHoii I10MOmblO: II0360Hume 6 nOllUl{U/O (6 cllYJIC6y cnaceHU5l), 

Bbl306ume CKOPY/O, nOMOU/b (nOllUl{U/O, cllYJIC6y cnaceHU5l, nOJICapHY/O oxpaHY) 

15. BbIpa)KeHHH rrpH I10CemeHHH TeaTPa H KHHO: 

Tbl He XO'leUlb cxooumb 6 meamp? B KaKOU meamp nouoeM? IIoUlllu 6 KUHO. T.fmo 

uoem 6 KUHomeampe? MOJICHO 3aKa3amb 6Ullembl Ha 6e'lepHUU CneKmaKJlb? 

Ecmb Mecma 6 napmepe (Ha 6(fJlKOHe, 6 nRmOM pROY). Y 6ac Hem llUUlHezo 6Ullema? 

16. BJIaL\eHHe H3bIKaMH: T.fmo maKoe 513b1K060U nopmcjJeJlb? T.fmo 6xooum 6 

5l3blK060U nopmcjJellb? KaKou y 6ac POOHOU 5l3blK? KaKue 5l3blKU 6bl 3Haeme? 

Ha KaKOM ypo6He 6bl 3Haeme aH2JlUUCKUU 5l3b1K? 

17. llpHMeTbI: Tbl 6epUUlb 6 npUMembl? KaKue npUMembl mbl 3HaeUlb? Hu nyxa HU nepa! 

18. llOKYIlKH B Mara3HHe: CKOllbKO cmoum? /{aume MHe, nOJIC(fJlyucma, ... 

19. 06MeH MHeHHHMH: A KaK mbl C'lUmaeUlb? 

20. BOIlPOCbI 0 caMoqyBcTBHH H COqYBcTBHe: KaK mbl ce651 'IY6cm6yeUlb? T.fmo c m060u? 

Ha 'Imo JIC(fJlyemecb? IIonpa6115luc5l! 

rpaMMaTHQeCKUH MaTepUaJI 

CymecTBHTeJIbHOe 

1. POL\ HMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 

2. 1JHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 

3. CKJIOHeHHe: 

3.1. 3HaHHe TepMHHoB pOOUmeJlbHblU naoeJIC, oamellbHblu naoeJIC, 6uHumellbHblu 

naoeJIC, m60pumellbHblu naoeJIC, npeOllOJICHblU naoeJIC, npeolloz; 

3.2. 3HaHHe BOrrpOCOB H YMeHHe CTaBHTb BOrrpOCbI pOL\HTeJThHOrO, L\aTeJIbHOrO, 

BHHHTeJIbHOrO, TBOpHTeJIbHOrO H rrpeL\JIO)KHOrO I1aL\e)Keii: (y, Oll51, 6e3,Hem) KOZO? 

'Iezo?; (K) KOMY? 'IeMY?; KOZO? 'Imo? K)loa?; (c) KeM? 'IeM? ; 0 KOM? 0 'IeM? zoe? 

3.3. YMeHHe 06pa30BaTb li YIloTpe6JIHTb B pelJH <J>OPMbI pOL\liTeJIbHOrO, L\aTeJIbHOrO, 

o 



3.3.1. 
3.3.1.1. 
3.3.1.2. 
3.3.1.3. 
3.3.1A. 
3.3.1.5. 
3.3.1.6. 
3.3.1.7. 
3.3.1.8. 
3.3.1.9. 
4. 
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BHHHTeJThHOrO, TBOpHTeJThHOrO H npe)l,JIQ)KHoro na.ll;e)l(eM e.ll;HHCTBeHHoro H 

MHO)l(eCTBeHHoro qHCJIa 

CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIl,HbIX 

MY)l(CKOro po.ll;a Ha m6epOblU C02JlaCHblU (6pam); 
MY)l(CKOro po.ll;a Ha -b (KOHb); 
MY)l(CKOrO po.ll;a Ha -a (nana); 

)l(eHcKoro po.ll;a Ha -a (cecmpa); 
)l(eHcKoro po.ll;a Ha -Jt (3eMJl5l); 
)l(eHcKoro po.ll;a Ha -U5I (3cmOHlJ5l); 
)l(eHCKOro po.ll;a Ha -b (:JICU3Hb); 
Cpe.ll;HerO po.ll;a Ha -e (Mope); 
Cpe.ll;HerO p0.ll;a Ha -0 (MOJlOKO). 
HeCKJIOIDIeMble cymecTBHTeJIl,Hble : KUHO, Mempo, KoifJe U m.o. 

IIa.ll;em:u. 

HMeHHTeJThHbIM na.ll;e)l(. 

ÜCHOBHaH, HaqaJIbHaH cpopMa cymecTBIUeJIbHOrO, OTBeqaeT Ha BOnpOCbI (KTO? qTO?) , B 

npe)l,JIO)l(eHHH BblcTynaeT B POJIH nO)l,JIe)l(amero. 

PO.ll;HTeJIbHbIM rra.ll;e)l(. 

Ee3 rrpe)l,JIOroB. 

1. B POJIH HeCOrJIaCOBaHHoro onpe.ll;eJIeHHH (y'-le6HUK PYCCKOZO 5l3blKa); 
2. B POJIH KOCBeHHoro .ll;OnOJIHeHHH rrpH oTPIIaHHH (Hem HOC060Z0 nllamKa); 
3. npH Bblpa)l(eHHH rrpHHa)l,JIe)l(HOCTU (O'-lKU 6a6YUlKu); 
4. B COqeTaHHHX C qHCJIHTeJThHbIMH 2, 3, 4 B POJIH rrO.ll;JIe)l(amero H .ll;OrrOJIHeHHH 

(mpu opyza) 
5. B COqeTaHHHX co CJIOBaMH MHoro, MaJIO, CKOJIhKO, HeCKOJIhKO B POJIH rrO)l,JIe)l(amero H 

.ll;OrrOJIHeHHH (HeCKOJlbKO KpaeU6blX omKpblmoK); 
C rrpe)l,JIOraMH 

1. Y (y KOZO? zoe? - Y MJlaOUleU cecmpbl, Y 6blCOKOZO oOMa); 
2. IB, e (omryoa? - U3 zopooa, e ypOKa ); 
3. OKOJIO (zoe? OKOJlO H060U UlKOJlbl); 
4. OT (om KOZO? om emapozo opyza); 
5. .11:0 (oo '-lezo? Oo TaJlJlUHHa); 
6. HAIIPOTHB (zoe? uanpomu« ZOPOOCKOZO napKa); 
7. B KOHQE (zoe? «Kouu,e YJlUljbl) 

.1"""\ 
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LIaTeJThHhIH rra.ue)l(. 

Ee3 rrpe,IJ.JIoroB 

1. B POJlM KOCBeHuoro .uOUOJIuemlSl (cKrnamb opyzy, ycmynumb Mecmo JlCeHU/UHe, 

nOMozamb MaMe). 

2. ,lJ.JIH Bhrpa)l(eHMH JlMu;a rrpM YKa3aHMM B03pacTa (Y'leHury J 5 Jlem); 

e rrpe,IJ.JIOraMM. 

I1pe,IJ.JIor K B POJlM KOCBeuuoro )J.OUOJIueUOSl MJlM OõCTOSlTeJIbCTBa MeCTa 

( K KOMY? ryoa? - noiioeM K opyzy, uoy K noopyze). 

BMHMTeJlhHhIH rra.ue)l(. 

Ee3 rrpe,IJ.JIoroB. 

B POJlM upSlMoro .uOUOJIueUOSl (KOZO? '1mo? - 6cmpemumb cmapozo opyza, 

rynumb UHmepecHYIO KHUZY). 
e rrpe,IJ.JIOraMM. 

1. B, HA B POJlM OÕCTOSlTeJIbCTBa MeCTa (ryoa?- noiimu 8 noxoo, cecmb Ila cmYJl); 

2. B B POJlM OÕCTOSlTeJIbCTBa BpeMeuo (Kozoa? 6 KaKoii oeHb?- B nOHeOeJlbHUK). 

TBOpMTeJlhHhIÜ rra.ue)l(. 

Ee3 rrpe,IJ.JIoroB. 

1. B POJlH KOCBeHHoro .uorrOJlHeHMH (KeM? '1eM?) C rJlarOJlaMH paÕOTaTb, CTaTb, 

OUTepeCOBaTbCSI, 3auOMaTbCSI, JIlOÕOBaTbCSI, UOKPbITbCSI (OH pa60maem 2Jla6Hb1M 

UHJlCeHepOM ); 
2. B POJlM MMeHHoH qaCTM cocTaBHoro cKa3yeMoro rrpM marOJle-CBH3Ke ÕbITb, 

UOKa3aTbCSI, OKa3aTbCSI. ( OH 6yoem XyOOJICHUKOM. OHa OKrnaJlaCb npURmHblM 

'1eJl06eKoM). 
e rrpe,IJ.JIoraMH. 

1. e B POJlM KOCBeHHoro .uorrOJlHeHMH: 

1.2. ,lJ.JIH 0603HaqeHMH corryTcTB)'lOIl\ero rrpe.uMeTa, JlMu;a (c KeM? c '1eM? MaUla e 

Hpoii noUlJlU Ha 6blcma6ry. MaJlb'luKU e YOO'lKaMU UlJlU K peKe.); 
1.3. C rJlarOJlaMH, Bhlpa)l(alOIl\MMM B3aMMHoe .ueücTBHe: 3.u0poBaThcH, BCTpeqaTbCH, 

rr03HaKOMMThCH, rreperrMchIBaTbcH, rrpOIl\aThCH, pa3rOBapMBaTh, rOBopMTh, 

.uPY)l(MTh, crropMTh ( Pa3z06apU6aJlU e 6bI6UleiiY'lumeJlbHUl{eii.); 
lA. C maroJlaMM BbIcryuaTb, rro3.upaBoTb ( Ilo30pa6umb opyza e nprnoHuKoM. 

BblcmynaJlU eneeHeii); 
2. 3A B POJlM KocBeHHoro .uorrOJlHeHMH (3a KeM? 3a '1eM? Cxoou 3a C6eJICUM XJle6oM); 

3. PH)1:OM e B POJlM 06CTOHTeJlhCTBa MeCTa (zoe? PROOM c PamYUlHoii nnoU/aOblO) 

I1pe.uJlO)l(HhIH rra.ue)l(. 

TOJlhKO C rrpe.uJlOraMM. 

~ 
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1. 0 B POJIH KOCBeHHOrO .D:OrrOJIHeHIDI ( 0 KOM? 0 lJeM? - MelJmartu 0 lOlaCCHOM 

6elJepe); 

2. B, HA B POJIH 06CTOHTeJIbCTBa MeCTa (zoe? - Ha oemCKOU 6blcma6Ke , 6 MY-

3blKartbHOU UlKOJle). 

3. YrrOTPeÕJIeHHe CPOpM rrpeMO)l(HOrO rra.D:e)l(a Ha -y OT cymecTBHTeJIbHbIX MY)l(CKOrO 

PO.D:a: 6 UlKarpy, 6 Jlecy, 6 caoy, 

Ha nOJlY, Ha cHery, Ha 6epezy. 

IIpHJIaraTeJIbHoe 

1. COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHOrO C cymecTBHTeJIbHbIM B pO.D:e, qnCJIe H rra.D:e)l(e. 

2. TBep.D:aH H MHrKaH OCHOBa OCHOBa rrpHJIaraTeJIbHbIX (MHJIbril:, 3HMHHil:) 

3. CKJIOHeHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX B e.D:HHCTBeHHOM qHCJIe: 

3.1. MY)l(CKOro pO.D:a: MarteHbKuU, MWlbIU, XOPOUlUU, 3UMHUU ; 

3.2. )l(eHcKoro pO.D:a : MarteHbKaR, MWlaR, xopOUla, 3UMHJl5l5l; 

3.3. Cpe.D:HerO pO.D:a: MarteHbKoe, MWloe, xopOUlee, 3UMHee 

4. IIa.D:e)l(Hble CPOPMbI 

4.1. IIpHJIaraTeJIbHoe B HMeHHTeJIbHOM rra.D:e)l(e 

4.2. IIpHJIaraTeJIbHoe B p0.D:HTeJIbHOM rra.D:e)l(e 

4.3. IIpHJIaraTeJIbHoe B .D:aTeJIbHOM rra.D:e)l(e 

4.4. IIpHJIaraTeJIbHoe B BHHHTeJIbHOM rra.D:e)l(e 

4.5. IIpHJIaraTeJIbHoe B TBOpHTeJIbHOM rra.D:e)l(e 

4.6. IIpHJIaraTeJIbHoe B rrpe.D:JIO)l(HOM rra.D:e)l(e 

5. CKJIOHeHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX BO MHO)l(eCTBeHHoeM qHCJIe 

6. CTerreHH cpaBHeHIDI rrpHJIaraTeJIbHbIX 

7.1 CpaBHHTeJIbHaH CTerreHb IIpHJIaraTeJIbHblx: 

Kpacu6blu - KpaCU6ee 

7.2. IIpeBocxo.D:HaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHblx: 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 

Kpacu6blu - KpaCU6euUluu 

[JIarOJI 

1. Oõpa30BaHHe JIHqHbIX CPOPM HaCTOHmero BpeMeHH marOJIOB I CrrpH)l(eHIDI: nOMozamb, 

61OlJOlJamb, npU2JlaUlamb 

2. OÕpa30BaHHe JIHqHbIX CPOPM HaCTOHmero BpeMeHH maroJIOB II cIIpH)l(eHIDI: nOJlYlJUmb, 

61OlJOlJUmb, npU2JlaCUmb 

~ 
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3. 06pa30BaHMe «pOPM nIarOJIOB rrpomeiJ,mero BpeMeHM 

4. B03BpaTHbIe rJIarOJIhI, MX CrrpH)KeHMe: 0020eapUeambC51, ecmpelJambC51, 
coeemOeambC51, npoUjambC51 

5. rJIarOJIhI iJ,BM)KeHMH: uomu - xooumb, examb - e30umb 

5.1. YrroTpe6JIeHMe rJIarOJIOB iJ,BM)KeHMH: 

5.1.1. iJ,BM)KeHMe B OiJ,HOM HarrpaBJIeHMM: uomu examb 

5.1.2. pa3HoHarrpaBJIeHHOe iJ,BM)KeHMe: xooumb e30umb 

5.1.3. YMeHMe: xooumb e30umb 

6. BMiJ,hI nIarOJIa. 

6.1. OCHOBHhle 3Ha'IeHMH nIarOJIOB COBepmeHHoro BMiJ,a(CB) : 3aKOlllJell1l0Cmb, 

pe3YJlbmamUe1l0Cmb, 001l0Kpam1l0Cmb 
6.2. OCHOBHhle 3Ha'IeHMH nIarOJIOB HeCOBepmeHHoro BMiJ,a(HCB): npoljecc oeucmeU5l 

6.3 BMiJ,OBhle rraphI nIarOJIOB 

7. YrrpaBJIeHMe nIarOJIOB 

8. I1oBeJIMTeJlhHOe HaKJIOHeHMe. 

Hou(-me)! CKa:JICu(-me)! BCnOMllu(-me)! YlJu(-me)! YlJUcb(-mecb)! 

MeCTOMMeHMe. 

1. JIM'lHble MeCTOMMeHMH }J Tbl OH OHA OHO Mbl Bbl OHH 
1.1 CKJIOHeHMe JIM'lHhIX MeCTOMMeHMH B eiJ,HHCTBeHHOM M MHO)KeCTBeHHOM 'IMCJIe. 

1.2 Yrrorp6JIeHMe rraiJ,e)KHbIX «pOPM JIM'lHhIX MecToMMeHMH C rrpeiJ,JIOraMM. 

2. I1pMTH)KaTeJIhHble MeCTOMMeHMH MOPI, TBOPI, HAlli, BAlll 
2.1. COrJIaCOBaHMe rrpMTH)KaTeJIhHbIX MeCTOMMeHMH C cYIIIecTBMTeJIhHbIM 

2.2 CKJIOHeHHe JIMqHbIX MecToMMeHMH B eiJ,MHCTBeHHOM M MHO)KeCTBeHHOM 'IMCJIe. 

2.3 Yrrorp6JIeHMe rraiJ,e)KHhIX «pOPM JIM'IHhIX MeCTOMMeHMH C rrpe)J,JlOraMM. 

qMCJIMTeJIhHble 

1. 06pa30BaHMe rrOpHiJ,KOBhIX 'IMCJIMTeJIhHhIX 

2. I1oPHiJ,KOBhle 'IMCJIMTeJIhHhIe B MMeHMTeJIhHOM rraiJ,e)Ke. 

3. I1oPHiJ,KOBhle 'IMCJIMTeJIhHhIe iJ,0 100 B «popMe MY)KCKOrO, CpeiJ,HerO M )KeHCKOro 

poiJ,a M B COrJIaCOBaHMH C cYIIIecTBMTeJIhHhIM: 

M.p. Mmblu KJ/acc 

)K.p. Mma5l napma 

cp.p. Mmoe Mecmo 
4. 06pa30BaHMe COCTaBHoro 'IMCJIHTeJIhHOrO, 0603Ha'IaIOIIIerO iJ,aTY: 

B mblC51lJa eoceMbcom lJemblpllaOljamblU 200 

peaOljamb Mmoe oKm516p51 

.~ 
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5. IIop5l)J,KoBbIe qllCmUeJIbHbIe C cymecTBllTeJIbHbIMH B npe)J,JIO)l(HOM rra)J,e)l(e 

rae? B ceobMoM lOlacce, e oeCJlmoM Ka6uHeme 

6. IIop5l)J,KoBbIe qllCJIllTeJIbHbIe C cymecTBHTeJIbHbIMll B pO)J,HTeJIbHOM rra)J,e)l(e: 

K02oa? IIepeo2o RHeapR, nepe020 Ma5l, oeaOljamb '1emeepm020 UJOHR 

Hapeqlle 

1. HapeqH51 MeCTa 30ecb, mym, maM 
2. HapeQH51 o6pa3a )J,eHCTBH5I c yooeOJlbCmeUeM 

3. HapeQH51 BpeMeHH: ympoM, ee'lepOM 
4. HapeQH5I o6pa3a )J,eHCTBH5I llllX 06pa30BaHHe OT rrpllJIaraTeJIbHbIx: XOJlOOHO 

COlO3 

1. Coe)J,HHHTeJIbHbIe u, oa 

2. Pa3)J,eJIllTeJIbHbIH UJlU 

3. IIpOTHBHTeJIbHbIe 80, a 

IIpe)J,JIO)l(eHlle 

1. Koop)J,llHaIl,H5I rro)J,JIe)l(amero, CKa3yeMoroll )J,orrOJIHeHll5I B npe)J,JIO)l(eHllll 

2. BonpocHTeJIbHbIe: 

2.1. Borrpoc rae? + IIpe)J,JIO)l(HbIH rra)J,e)l( 

2.2. Bonpoc Kyoa? + BllHllTeJIbHbIH rra)J,e)l( 

2.3. Bonpoc DmK)loa? + PO)J,HTeJIbHbIH rra)J,e)l( 

2.4. BorrpocbI lJeii?/lJbR?/flbe?/lJbu? + PO)J,HTeJIbHbIH rra)J,e)l( 

2.5. BOnpOCbI K02oa?/ B KaKOM 2ooy?/KaKo2o '1ucJla? C yrrorpe6JIeHlleM B OTBeTe )J,HeH 

He)J,eJIll, QllCJIa, MeC5IIl,a, BpeMeHH rO)J,a, rO)J,a. 

3. IIoBecTBoBaTeJIbHbIe 

,~ 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III I Klass: 19 

Õppe-eesmärgid: 

Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane 8. klassis: 
omandab võõrkeele tasemel A2.2; • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt 
emakeelena rääkiva kõnelejaga; 
saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 
mõistab õpitud temaatika piirides olulist; 
kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 
hangib infot erinevatest võõrkeelsetest infoallikatest; 
on omandanud esmased teadmised õpitava keele maa kultuuriloost; 
teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri erinevusi ning oskab neid 
arvestada; 
töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 
hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning 
vajaduse korral kohandab oma õpistrateegiaid. 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1. suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist 

infot; 
1.2. saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, 

piletilevis) ; 
1.3. vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel 

teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost; 
2.2. suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

3 RÄÄKIMINE 
2.3. oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest; 
2.4. tuleb toime olmesfääris suhtlemisega; 
2.5. oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi; 
2.6. suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi; 
2.7. kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes 

on vigu; 
2.8. kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusviguja sõnade otsimist. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja 

ümbritsevast; 
4.2. koostab lihtsaid isiklikke kirju; 
4.3. oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt; 
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4.4. rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid). 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 
põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. HHra MaHryc 

2. HHra MaHryc 

3. HHra MaHryc 

yqe6HllK pyccKoro 513hIKa ,[(JUI 9 KJIacca «EhICTPO li BeCeJIo! » 
TEA TaJIJIllHH 2008 
pa6oQa5I TeTpa,[(h K yqe6HllKY pYCCKoro 513hlKa ,[(JI51 9 «EhICTPO li 
BeCeJIo!» TEA TaJIJIllHH 2008 
C60PHllK KOHTpOJIhHhlX pa60T K YQe6HllKY pyccKoro 513hIKa ,[(JI51 
9 KJIacca «EhICTPO li BeCeJIo!» TEA TaJIJIllHH 2008 
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Õppeaine: Vene keel 
Kooliaste: III Klass: 19 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide_,!1"Y: 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr Lõiming 

B TelJeHHe yqe6Horo rO,ll,a TeMbI paJBHTml YCTHOii pelJH H rpaMMaTHlJecKHH MaTepmlJI 
H3yqalOTClI napaTIJIenhHo. 51 H .D.Pyme 

)l;OM H 6nmKaiimee 

06YQalOLUHe TeMhI oKpY)J{eHHe 
PO,ll,HHa 3CTOHH1I 

1.51 CTpaRhI H MX KynhTYPhI 

2. CeMuH,ll,OM IIoBce,ll,HeBHM )J{H3Hh, 

3. )l;PY3hlI yqe6a H pa60Ta 

4. E)J{enHeBRhle ,ll,ena CBo6o,ll,HOe BpeM1I 

5. Yqe6a H pa60Ta 
6. YBneQeHHlI H KYnhTypa 
7. IIYTemecTByeM no EBpone 
8. E,ll,eM B POCCHID 
9. IIpHrnamaeM B 3CTOHHID 

TeMaTHKa YCTHOn H "HCLMeHHOn peQH 

1 51 1.1, l.2, 2.1, 2.2, 3.1. 3.2, 51 H,ll,pyme INI, ARV,BIO, 
1. 1. <I>aMHnHlI 3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, )l;OM H 6nH)J{aiimee GEO,KUN, 
l. 2 MMlI 4.3,4.4,5 oKpY)J{eHHe KEH 
l. 3. OTQeCTBO IIoBce,ll,HeBHalI )J{H3Rh, 

1. 4. B03pacT yqe6a H pa60Ta 

1.5 )l;eHh pO)J{,ll,eHH1I CBo6o,ll,HOe BpeMlI 

1. 6. KOHTaKTHhIe ,ll,aHHble 
1. 7. MHTepechI 
1. 8. YBneQeHH1I 
1.9. CnopT 
1.10. CaMoqyBcTBHe 51 H,ll,pyme INI,GEO 
2. CeMhlI H ,ll,OM 1.1, 1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, )l;OM H 6nmKaiimee 

2. 1. PO,ll,CTBeHHHKH 3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, oKpY)J{eHHe 

2.2. CeMeiiHoe nOnO)l(eHHe 4.3,4.4,5 PO,ll,HHa 3CTOHH1I 

2.3. KBapTMpa H ,ll,OM IIoBce,ll,HeBHalI )J{H3Hh 
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2. 4. IloMelll,eHIDI CBo6oil:HOe BpeMH 

2.5. EbITOBble nplI60pbl 
2. 6. Me6eJIb 51 II il:pyrue INI, ARV,BIO, 

3. ,[(pY3b5l 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, .l1:0M II 6JIIDKaiimee GEO,KUN, 

3. 1. BHemHocTb 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, oKpY)KeHHe KEH 

3. 2. XapaKTep 4.3,4.4,5 IloBceil:HeBHaH )KlI3Hb, 

3. 3. Ccopa II nplIMlIpeHlIe yqe6a II pa60Ta 

3. 4. ClIMnaTIDI II aHTHTIaTIDI CBo6oil:HOe BpeMH 
i 

4. E)KeJIHeBRhle il:eJIa 
4. 1. 3aHHTIDI 1.1, 1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 II il:pyrue INI, BIO 

4.2. 3il:OPOBblii o6pa3 )KlI3HlI 3.3, 3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, .l1:0M II 6JIlI)Kaiimee 

4. 3. il:OMamHlIe ,lI,eJIa 4.3,4.4,5 oKpY)KeHHe 

4. 4. OKpYlll,mOlll,lIe Hac Belll,lI IloBceil:HeBHaH )KlI3Rh, 

4.5. Eil:a yqe6a II pa60Ta 

4.6 Memo CBo6oil:HOe BpeMH 

5. YQe6a II pa60Ta 

5.1 IllKoJIa 1.1, 1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 lIil:pyrue INI, ARV, BIO, 

5.2. KJIacc 3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, IloBceil:HeBHaH )KlI3Hb, GEO,KUN, 

5.3. YMeHIDI 4.3,4.4,5 yqe6a II pa60Ta KEH,KIR 

5.4 . .l1:aJIbHeiimaH yqe6a CBo6oil:HOe BpeMH 
I 5.5. YQe6a B rlIMHa3lIlI I 

5.6. Bblcmee o6pa30BaHlIe 

5.7 Bhl60p npOIPeCCHH 

5.8. EYil:Ylll,aH pa60Ta 
5.9. 3apa6oToK 
6. YBJIeQeHIDI II KYJIbTypa 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 II il:pyrue INI, KIR, ARV 

6.1. Te aTp 3.3, 3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, CTpaRhl II MX KYJIbTypbl 

6.2. KHHO 4.3,4.4,5 CBo6oil:HOe BpeMH 

6.3. HHTepHeT 
6.4. TeJIeBlIil:eHlIe II pail:lIO 
6.5. ra3eThl II )KYPHaJIbl 

7. IlYTemecTByeM no EBpone 1.1, 1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 II il:pyrue GEO,AJA, 

7.1. CTpaHa 3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, CTpaRhl II MX KYJIbTYPhl ARV,KIR i 

7.2. HaUlIOHaJIbHOCTb 4.3,4.4,5 IloBceil:HeBHaH )KlI3Hb, 

7.3. 513hlK yqe6a II pa60Ta 

7.4. EBponeiicKlIii COI03 (Ee) CBo6oil:HOe BpeMH 

7.5. OTil:blX 
7.6. IlYTemecTBIDI 
7.7. .l1:eHe)KHble eil:lIHlIIJ;bl 

8. Eil:eM B POCCHIO 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 II ,lI,pyrue 

8.1. PyccKHii H3blK 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, CTpaHbl II MX KYJIbTypbl GEO,AJA, I 
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8.2. Poccmi 4.3,4.4,5 IToBce):(HeBHalI )KH3Hh, ARV, KIR, KUN 
8.3. ITpa3):(HHKH yqeõa H paõoTa 

8.4. ITHchMa, OTKphITKH CBoõo):(Hoe BpeMJI 

8.5. ~If)I(eHHe 
9. ITpHrJIaIIlaeM B 3CTOHHlO 1.1, 1.2,2.1,2.2,3.1. 3.2, 51 H ):(pyme 

9.1. ):t;ocTOnpHMeqaTeJIhHOCTH 3.3,3.4,3.5,3.6,4.1,4.2, ):t;OM H ÕJIIf)I(aMIIlee 

9.2. IToro):(a 4.3,4.4,5 OKpY)KeHHe GEO,AJA, 

9.3. 3CTOHilhI B POCCHH PO):(HHa 3CTOHHJI ARV, KlR, KUN 
9.4. 3HaMeHHTbIe pyccKHe B 3CTOHHH CTpaHhI H HX KYJIhTYphI 

CBoõo):(Hoe BpeMJI 

PeqeBOM 3THKeT. 

1. ITpHBeTcTBHe H npOmaHHe: PaiJ(-a) me6R (eac) euoemb! /(0 ecmpellu! 

2. 3HaKOMCTBO H OTBeT: 6yoeM 3HaKOMbl; MeHR(ezo, ee) 30eym; KaK me6R 

(ezo, ee) 306)lm?- OlleHb npUflmHo! 

3. Y To~eHHe KOHTaKTHbIX ):(aHRbIX: KaK C BaMH MO)KHO cB1I3aThclI? KaKoM y TeõlI ... ? 
i 

4. ITpolIBJIeHHe HHTepeca: fJeM mbl yeJleKaeUlbcR? Tbl Jl106uUlb ... ? 

5. BOnpOChI 0 CaMOqYBCTBHH H coqyBcTBHe: KaK mbl ce6R IlyecmeyeUlb? fJmo C mo6ou? 

Ha Ilmo JlCaJlyemecb? IIonpaeJlRucR! 

6. ITpHrJIaIIleHHe H OTBeT: IIpuxoou(-me) ... C yooeOJlbCmeueM ... 

II ocmapalOCb ... K COJICaJleHUlO ... 

7. ITpHeM rocTeM: KaK R pao/-a, Ilmo mbl npUUleJl/npUUlJla! CKOJlbKO Jlem, CKOJlbKO 3UM! 

8. ITPOBO):(hI: MHe nopa! - IIpuxooume eU{e! 

9. Bonpoc 0 BHeIIlHOCTH H onHcaHHe: KaK OH ebIZJl5l0um? - Becb enany! 

10. Ccopa H npHMllpeHHe: 3a Ilmo mbl o6uoeJlcwo6uoeJlacb? - /(aeau nOMupUMcR! 

11. ITpH3HaHHJI B CHMTIaTHlVaHTHnaTHH: OH/oHa MHe HpaeumcR! J! ezo/ee HeHaeuJlCY! 

12. Pa3roBOP no TeJIe<jlOHY: Bbl He myoa nonaJlu! IIepe3eoHume! 
13. ITpochõa: J13euHume 3a 6ecnoKoucmeo! - fJeM MOZY nOMollb? 
14. YrOmeHHe H OTBeT: YzoU{aucR! B03bMume eU{e! - Cnacu60! IIaJlbllUKU 06JlUJlCeUlb! 

15. Bhlpa)KeHHJI npH nocemeHHH TeaTpa H KHHO: 

Tbl He XOlleUlb cxooumb e meamp? B KaKou meamp nouoeM? IIoUlJlu e KUHO. fJmo 
uoem e KUHomeampe? MOJICHO 3aKa3amb 6UJlembl Ha eellepHUU CneKmaKJlb? 

Ecmb Mecma e napmepe (Ha 6aJlKOHe, e nRmOM pROy). Yeac Hem JlUUlHeZO 6UJlema? 

16. 3anpoc HHcPopMaIIHH 0 TYPHcTmecKoM noe3):(Ke: fJmo exooum e 1,feHY? 

17. CTPYKTypa JImHOrO TIHCbMa. 
! 

18. Bbrpa)KeHHJI CnpaBOqHbIX CJIY)KÕ H ÕbITOBOro oõcny)KHBaHHlI : roe MOJICHO 06MeHRmb 

eaJllOmy? 06pamumecb e cnpaeOllHoe 61OpO. roe MOJICHoY3Hamb? 

19. 3anOJIHeHHeaHKeThI / KapTOqKH roCTlI B rocTHHHIIe. 

20. Bonpoc H YKa3aHHe ):(opom: KaK npoumu ... ? roe HaxooumcR ... ? 

21. OõpameHMe 3a HHcPopMaIIHeM: J13euHume, y eac ecmb .. ? Tbl He 3HaeUlb ... ? 

I 22. ITpocbõa OÕ'blICHHTb, nOBTopMTb, HanOMHHTb: J! 3a6b1Jl, KaK ... Tbl He 3a6b1Jl, Ilmo ... 
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HaMnopa ... 
23. COBeTbI H rrmKeJIaHIDI: JJ c06emy1O me6e ... 
24. Bblpa)J(eHHe 6JIaro)J,apHocTH: EJlaZOOaplO me6513a ... 

rpaMMaTHQeCKHU MaTepHaJI. 

CymecTBHTeJIbHoe. 

1. PO)J, HMeH cymecTBHTeJIbHblx. 

2. CKJIOHeHHe HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 6e3 rrpe)J,.l1oroB B e)J,HHCTBeHHOM H BO 

MHO)J(eCTBeHHOM 'lHCJIe 

3. CKJIOHeHHe HMeH cymecTBHTeJIbHbIX C rrpe)J,.l10raMH B e)J,HHCTBeHHOM H BO 

MHO)J(eCTBeHHOM 'lHCJIe. 

4. YrrOTPe6JIeHHe comaCOBaHIDl cymecTBHTeJIbHbIX C )J,pyrHMH 'laCnIMH pe'lH. 

IIpHJIaraTeJIbHoe. 

1. COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHhIX C cymecTBHTeJIbHbIMH B pO)J,e, 'lHCJIe H rra)J,e)J(e. 

2. CKJIOHeHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX MY)J(cKoro, cpe)J,Hero H )J(eHCKoro pO)J,a Ha TBep)J,yIO OCHOBY 

B e)J,HHCTBeHHOM H MHO)J(eCTBeHHOM 'lHCJIe. 

3. CKJIOHeHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX MY)J(CKoro, cpe)J,Hero H )J(eHCKoro pO)J,a Ha MJJrKyIO OCHOBY 

B e)J,HHCTBeHHOM H MHO)J(eCTBeHHOM 'lHCJIe. 

[JIarOJI. 

1. 06pa30BaHHe JIH'lHhIX CPOpM marOJIOB I H II crrpJJ)J(eHIDl. 

2. BpeMJJ marOJIa: 

2.1. 06pa30BaHHe CPOPM HaCTOJJmerO BpeMeHH 

2.2. o6pa30BaHHe CPOPM rrpoIlIe)J,IlIero BpeMeHH 

2.3. o6pa30BaHHe CPOPM 6Y.ll.Ymero BpeMeHH 

3. B03BpaTHbIe rJIarOJIbI, 06pa30BaHHe JIHl{HbIX CPOPM B03BpaTHbIx rJIaroJIOB I H II 
CrrpJJ)J(eHIDl 

4. Y CJIOBHOe HaKJIOHeHHe rJIarOJIa, 06pa30BaHHe H rrpaBorrHcaHHe CPOPM YCJIOBHOro 

HaKJIOHeHIDl. 

5. IIoBeJIHTeJIbHoe HaKJIOHeHHe rJIarOJIa, o6pa30BaHHe H rrpaBorrHcaHHe CPOPM 

rrOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHHJJ: 

5.1. OCHOBa Ha maCHbIU: JJ 'lHTflIO 

-U/-UCH, -UTe/-UTeCh T.fumawme! Moucw-umecb! 

5.2. OCHOBa Ha COrJIaCHbIM H y)J,apeHHe Ha OKomaHHH: 

-H/-HCh, -HTe/-HTech T06opu/me! 
JJ rOBoQIO' 

Y'lUcb/-mecb! 

5.3. OCHOBa Ha COrJIaCHbIM H y)J,apeHHe Ha OCHOBe: JJ Be'QIO 

-h/-CH, -hTe/-hTeCh! Bepb/-me! Tomo6bcwmecb! 
6. BH)J,bI marOJIa: 

~ 
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6.1. OCHOBHbIe 3HaqeHIDI rnarOJIOB COBeprneHHoro BHL\a(CB) : 3aKOHQeHHOCTb; 

pe3ynbTaTHBHOCTb; 

OL\HOKpaTHocTb 

6.2. OCHoBHble 3HaqeHIDI rnarOJIOB HecoBeprneHHoro BHL\a(HCB): npoQecc; 

MHoroKpaTHocTb. 

6.3. CnpH)J(eHHe rnarOJIOB HCB H CB BHL\a 

omKpbl6amb - omKpblmb 
cmpoumb - nocmpoumb 

6.4. 06p330BaHHe <pOPM HaCTOHillero BpeMeHH rnaroJIoB(HCB) 

omKpbI6a/o(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
cmpolO (-UUl b, -um, -UM, -ume, -51m) 

6.5. 06p33oBaHHe <pOPM IIporneL\rnero BpeMeHH rnaroJIoB(HCB H CB) 

omKpbI6aJl(-Jla, -JlO, -Jlu) - OmKpblJl(-Jla, -JlO, -Jlu) 
cmpoUJl(-Jla, -JlO, -Jlu) - nocmpoUJl(-Jla, -JlO, -Jlu) 

6.6. 06p33oBaHHe <pOPM 6YL\Yillero BpeMeHH rJIaroJIoB(HCB H CB) 
Eyoy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) omKfJbl6amb - omKpolO(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
Eyoy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) cmpoumb - nocmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -51m) 

6.7. 06pa30BaHHe <pOPM IIOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHIDI rnaroJIa(HCB H CB) 

OmKpbl6au! - OmKpou! 
Cmpou! - Ilocmpoii! 

6.8. 06pa30BaHHe BHL\OBbIX IIap rnarOJIOB: 

6.8.1 C IIOMOillbIO IIpHCTaBOK: 
'-/umamb - HPO,-/umamb 

360Humb - H0360Humb 
nucamb - HAnucamb 
OeJlamb - COeJlamb 

6.8.2 C IIOMOillbIO CY<P<pHKCOB: 
oCHo6Amb - oCHo6hIBAmb 

oamb - oaBAmb 
peUlAmb - peUlHmb 

6.9 P33HOKopeHHbIe IIapbI: 

Z060pumb - CKa3amb 
6pamb - 6351mb 

6.10. BHL\OBbIe IIapbI rnarOJIOB L\BH)J(eHHH: 3ae3)J(aTb - 3aexaTb 
e3L\HTb - Cbe3L\HTb 

IIpoe3)J(aTb - IIpoexaTb 

IIpHe3)KaTb - IIpHexaTb 

L\OXOL\HTb - L\OHTH 

exaTb - IIoexaTb 

7. MOL\aJIbHbIe rnarOJIbI: 
7.1. CIIpH)KeHHe rJIarOJIOB MO'-lb, xomemb, 6blmb OOJl;)fCHblM 

~ 
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7.2. HeCnp5ITaeMbIe MO,ll,aJIbHbIe marOJThI I-taOO, HYJlCHO 
7.3. yno-rpe6JIemIe BM,ll,a npM MO,ll,aJIbHOM marOJIe: JJ He XOlJY 06 3mOM 206pumb (HCB) 

Bbl MOJICeme eKa3amb npa6oy? (CB) 
8. [JIarOJIhI ,ll,BM)KeHIDI. 

uomu - xooumb, 
examb - €BOUmb 

8.1. CnpH)KeHMe maroJIOB ,ll,BIDKeHIDI 

8.2. Yno-rpe6JIeHMe marOJIOB ,ll,BM)KeHMH 

8.3. BM,ll,bI M BpeMeHa npMcTaBO'lHhlX rJIarOJIOB ,ll,BM)KeHMH. 

8.4. Yno-rpe6JIeHMe npMCTaBOLJHbIX marOJIOB ,ll,BM)KeHIDI C npe,ll,JIOraMM 

B( 0 )- B 60ZUeJl 6 a6m06ye 
BhI- 03, Ha, B 6blZUeJl u3 KlIaeea, 6bleXaJl Ha OOP02Y, 
y- B, Ha, 03, e, K, OT yzueJl u3 OOMa, yexaJl Ha KOHl1epm 
npo- B, Ha, 03, e, K, OT npuzueJl K 0PY2Y, npueXaJl e oalJU 
nepe- Qepe3, B, Ha nepezueJl 6 OPY20U KlIaec, nepeexaJl lJepe3 Moem 
no,ll,( 0)- K nOOozueJl KOOMY, nooõexaJl K oemaH06Ke 
OT(O)- OT omozueJl om OOMa, omõexaJl om oemaH06KU 
c(o)- e eozueJl e a6m06yea, eõexaJl e OOP02U 

3a- B, Ha, K 

npo- Ha,ll" no,ll" MOMO 

8.5. YnpaBJIeHMe. 

3aZUeJl 6 Ma2a3UH, 3aexaJl Ha emORHKY 
npozueJl Hao pelJKOU, npoexaJl noa MoemOM 

MeCTOMMeHMe. 

1. IIa,ll,e)KHbIe <pOPMbI JIMqHbIX MeCTOMMeHMH. 

2. CKJIOHeHMe JIMLJHbIX MecToMMeHMH B e,ll,MHCTBeHHOM M MHO)KeCTBeHHOM qMCJIe. 

3. CKJIOHeHMe M MCnOJIb30BaHMe B peqn Han60JIee yno-rpe6MTeJIbHbIX na,ll,e)KHbIX 

<pOPM npMTH)KaTeJThHbIX MecToMMeHMH MOU, m60u, e60u, Hazu, 6azu B MY)KCKOM, 

)KeHCKOM M Cpe,ll,HeM po,ll,e e,ll,MHCTBeHHoro qMCJIa M BO MHO)KeCTBeHHOM 'lMCJIe. 

4. CKJIOHeHMe M MCnOJIb30BaHMe B pe'IM HaM60JIee yno-rpe6HTeJIbHbIX na,ll,e)KHbIX 

<pOPM YKa3aTeJIbHbIX MeCTOnMeHMH 3mom, 3ma, 3mo, 3mu. 
5. CKJIOHeHMe BonpOCMTeJIbHbIX MeCTOMMeHMH: Kmo? CJmo? 
6. CKJIOHeHMe OTpHIJ:aTeJIbHbIX MecToMMeHla:H: HUKmo HUlJmO 

1!HCJIMTeJIbHoe. 

1. KOJIMLJeCTBeHHble qnCJIMTeJIbHble 

2. 06paJoBaHMe nOpH,ll,KOBbIX qnCJIMTeJIbHblX. 

3. IIpoM3HomeHMe M npaBonMcaHMe KOJIMLJeCTBeHHbIX M nOpH,ll,KOBbIX qMCJIMTeJThHblX. 

4. COrJIaCOBaHMe nOpH,ll,KOBbIX '1MCJIMTeJIbHbIX C cymecTBMTeJIbHbIMM B p0,ll,e, '1MCJIe M 

na,ll,e)Ke. 

'" 
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Hape'IIDI 

1. Hape'fHH MeCTa 30ecb, mym, maM 
2. Hape'fHH o6pa3a .1l,eHCTBHH C Y0060JlbCm6UeM 
3. Hape'fHH BpeMeHH: ympoM,6e'lepOM 
4. Hape'fHH o6pa3a .1l,eHCTBHH H MX 06pa30BaHHe OT npHJIaraTeJIbHblx: XOJlOOHO 
5. BonpocHTeJIbHble: KaK? Tõe? Kyoa? OmKYõa? Kozoa? Ilo'leMY? 3a'leM? CKOJlbKO? 
6. OrpHIl,aTeJIbHble: HUKaK, Huzõe, HUKYOa, HUOmKYOa, HUKozoa, HUCKOJlbKO 

Ilpe.1l,JIorH 
YTO'fHeHHe 3Ha'feHHH na.1l,e)Ka no npe.1l,JIory: 
1. PO.1l,HTeJIbHbIH na.1l,e)K: 
1.1. Y (y MJlaÕUleU cecmpbl, y 6blCOKOZO oOMa); 
1.2. IB (U3 zopooa); 
1.3. C ( C pa60mbl ); 
1.4. OKOJIO (OKOJlO H060U UlKOJlbl); 
1.5. EE3 (6e3 CeMbU); 
1.6. OT (om cmapozo õpyza); 
1. 7. pp (oo TaJlJlUHHa); 
1.8. rour (OJlR cecmpbl) 
1.9. IlOCJIE (nocJle YPOK06) 
1.10. BOKPY! (60KPYZ eJlKu) 
1.11. HAIIPOTHB (Hanpomu6 ZOPOOCKOZO napKa); 
1.12. BO BPEM5I (60 6peMR KaHuKYJl) 
1.13 KOH~ (6 KOHlfe YJlUljbl) 
1.14. IlOCEPE,W1HE (nocepeõuHe KOMHambl) 
2. )];aTeJIbHbIH na.1l,e)K: 
2.1. K ( nouoeM K opyzy, uoy K noopyze). 
2.2. IlO ( nouoeM no oopoze, uõy no YJlulje) 
3. BHHHTeJIbHbIH na.1l,e)K: 
3.1. B (6 UlKOJlY) 
3.2. HA (Ha YPOK) 
3.3. ~PE3 ('lepe3 napK) 
3.4. CKB03b (CK603b OZOHb) 
3.5. 3A (3a cmoJl) 
3.6. IlO)]; (noa oU6aH) 
4. TBOpHTeJIbHbIH na.1l,e)K: 
4.1. C (c cecmpou) 
4.2. HA)]; (Haõ ZOpOOOM) 
4.3. IlO)]; (noa KpblUleu) 
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4.4. IIEPE,ZJ; (nepeo OOMOM) 
4.5. ME>KW (MeJICoy OOMaMU) 
4.6. PJI,ZJ;OM C / CO (P5l00M C napKoM) 
4.7. 3A (3a JleCoM) 
5. IIpe)l,JIo)KHbIH na)l,e)K: 
5.1. 0/ OE (oMaMe) 
5.2. B (6/OlaCce) 
5.3. HA (Ha YJluZ/e) 

1. COQHHHTeJIbHbIe: 
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COI03bI 

1.1. COe)UffiHTeJIbHbIe: H (JJ JlJo6JlJO nemb U maHZ/e6amb) 
1.1 npoTHBHTeJIbHbIe: A, HO (AHmoH XO'lem ecmb, A Bac5l He xO'lem) 
1.2 pa3)l,eJIHTeJIbHble: HJIH (IIouoilM 2YJl5lmb HJlH ocmaHeMC5l oOMa?) 
2. IIO~HHHTeJIbHble: 

2.1. npflqHHbI: IIOTOMY lITO, TAK KAK (3MMa nOJlY'lUJla 060UK)!, IIOTOMY T..JTO He 

6bzY'lUJla YPOKU) 
2.2. CJIe)l,CTBIDI: II03TOMY (Ila6eJl 3aHUMaemC5l cnopmOM, II03TOMY OH peOKO 

6oJleem) 
2.3. lIeJIH: lITOEhI (JJ npumilJl, fJTOEhI 3a6pamb KHU2Y) 
2.4. YCJIOBIDI: ECJIl1, ECJIl1... TO (EeJlH 5l coeJlmo ypOKU, TO nouoy 6 KUHO) 
2.5. BpeMeHH: KOr,ZJ;A (BcmpemUMC5l, KOrpA 6yoem c606ooHoe 6peM51) 
2.6. cpaBHeHIDI: KAK (TaMapa Xumpa5l, KAK Jluca) 

i~ 
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Ainevaldkond "Matemaatika" 

Õppeaine: 

matemaatika 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab ettekujutuse tasandilistest ja ruumilistest kujunditest; 
• omandab esmase ruumikujutluse; 
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi; struktureerirna 

Gärjestama, võrdlema,rühmitama,loendama,mõõtma jne.); 
• õpib arvutama peast,kirjalikult ; 
• õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 
• õpib reaalsuse situatsioone matemaatiliselt kirjeldama,analüüsima,lahendama ning 

tulemusi interpreteerima; 
• arendab oma matemaatilisi võimeid,intuitsiooni ja leidlikkust; 
• saab ettekujutuse matemaatika kohast inimtegevuses; 
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 -100; 
2. paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 piires; 
3. teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem; 
4. loeb ja kirjutab järgarve 
5. liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta kümnest 20 piires; 
6. omab esialgsed oskused lahutamiseks üleminekuga kümnest 20 piires; 
7. nimetab ühe1iste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus; 
8. liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires; 
9. asendab proovimise teellihtsaimasse võrdustesse seal puuduvat arvu oma 

arvutusoskuste piires. 
10. kirjeldab pikkusühikuid meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab 

nende tähiseid mja cm; 
11. mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahernaadieseme mõõtmeid meetrites või 

sentimeetrites; 
12. teab seost 1 m = 100 cm; 
13. kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab 

nende tähiseid kgja g; 
14. kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist 1; 
15. nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta; 
16. leiab tegevuse kestust tundides; 
17. ütleb kellaaegu ilma sõnu "veerand" ja "kolmveerand" kasutamata (näit. 18.15); 

teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi; 
18. nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid lihtsamates tehingutes; teab 

seost 1 euro = 100 senti. 
19. koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast osa eraIdades ja hulki 
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võrreldes; 
20. lahendab ühetehte1isi tekstülesandeid liitmisele ja lahutamisele 20 piires; 
21. püstitab ise küsimusi osalise tekstiga ülesannetes; hindab õpetaja abiga ülesande 

lahendamisel saadud tulemuse reaalsust; 
22. eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja sirglõik; 
23. joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku; 
24. eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest; näitab nende tippe, 

külgi ja nurki; eristab ringe teistest kujunditest; 
25. eristab kuupi, risttahukatja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest; näitab 

maketil nende tippe, servi ja tahke; 
26. eristab kera teistest ruumilistest kujunditest; 
27. rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste alusel; võrdleb esemeid ja 

kujundeid asendi- ja suurustunnustel; 
28. leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kaja Belials Matemaatika tööraamat I klassile Iosa 
2. Kaja Belials Matemaatika tööraamat I klassile II osa 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I 
Kursuse või teema 
j ärj ekorranumber: 

I Kursuse või 
teema nimetus: 

ÕppeSISU 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Klass: 11. 

1. I ARVUTAMINE. Arv kui loendamise tulemus. Seosed suurem, väiksem, 
võrdne. Arvude järjestamine Numbrite kirjutamine. Arvude ehitus 
kümnendsüsteemis. Tehete järjekord. Seosed arvude reas. Ühelisedja 
kümnelised. Järgarvud. Arv null. Arvude võrdlemine.Võrratused < >, 
võrdused =, liitmine, lahutamine. Liitmine ja lahutamine 20 piires. 
Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja piires. Liitmise ja lahutamise 
vahelised seosed. Lihtsamad tähte sisaldavad võrdused. 

2. I MÕÕTMINE JA TEKSTÜLESANDED. Suurus kui mõõtmise tulemus. 
Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, meeter .Pikkusühikutevahelised 
seosed. Massiühikud gramm, kilogrmm. Massiühikutevahelised seosed. 
Mahumõõt liiter. Väärtuste mõõtmine. Rahaühikud euro, sent. Käibivad 
rahatähed ja mündid. Rahaühikutevahelised seosed. Ajaühikud minut, tund, 
ööpäev, nädal, kuu, aasta. Ajaühikutevahelised seosed. Kella tundmine täis-, 
veerand-, pool-, ja kolmveerandtundides. Ühetehtelised tekstülesanded 20 
piires liitmisel ja lahutamisel. 

3. I GEOMEETRILISED KUJUNDID. Punkt, sirge, lõik. Ruut, ristkülikja 
kolmnurk, nende elementide tipp, külg ja nurk. Ring. Kuup, risttahukas, ja 
püramiid, nende tipud, servad, tahud. Kera. Esemete ja kujundite rühmitamine, 
asukoha ja suuruse kirjeldamine ning võrdlemine. Geomeetrilised kujundid 
meieümber. 
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Õppetundide arv kokku: 140 I 

Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

-- -

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., Väärtused ja Eesti keel 
8.,9. kõlblus 

Loodusõpetus 
Keskkond ja 
jätkusuutIik areng I Kunstiõpetus 

Tööõpetus 
- --

9., 10., 11., 12., 13., Keskkond ja 
14., 15., 16., 17., 18., jätkusuutiik areng I Kehaline 
19.,20.,21. kasvatus 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja 
kõlblus 

22., 23., 24., 25., 26., Tervis ja ohutus 
27.,28 

Tehnoloogiaja 
innovatsioon 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab ettekujutuse matemaatika kohast inimtegevuses; 
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, 

rühmitama, loendama, mõõtmajne.); 
• õpib arvutama peast ja kirjalikult; 
• omandab esmase ruumikujutluse; 
• õpib tundma põhilisi tasandilisi ja ruumilisi kujundeid ning oskab rakendada 

õpitut praktikas; 
• õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 
• arendab oma matemaatilisi võimeid, intuitsiooni ja leidlikkust; 
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 - 1000; 
2. nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 
3. selgitab arvvõrduse ja võrratuse erinevat tähendust; võrdleb mitme liitmis- või 

lahutamistehtega arvavaldiste väärtusi; 
4. nimetab kahe- ja kolmekohalises arvus järke (ühelised, kümnelised, sajalised); 

määrab nende arvu; 
5. esitab kahekohalist arvu üheliste ja kümneliste summana; 
6. esitab kolmekohalist arvu üheliste, kümneliste ja sajaliste summana; 
7. selgitab ja kasutab õigesti mõisteid vähendada teatud arvu võrra, suurendada 

teatud arvu võrra; 
8. nimetab liitmistehte liikmeid (liidetav, summa) ja lahutamistehte liikmeid 

(vähendatav, vähendaja, vahe); 
9. liidab ja lahutab peast 20 piires; 
10. arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja lahutamisülesandeid; 
11. liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise arvuga 100 piires; 
12. lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires; 
13. liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires; 
14. selgitab korrutamist liitmise kaudu; 
15. korrutab arve 1 - 10 kahe, kolme, nelja ja viiega; 
16. selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust korrutamise kaudu; 
17. leiab tähe arvväärtuse võrdustes proovimise või analoogia teel; täidab proovimise 

teel tabeli, milles esineb tähtavaldis; 
18. kirjeldab pikkusühikut kilomeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab kilomeetri 

tähist km; 
19. selgitab helkuri kandmise olulisust lahendatud praktiliste ülesannete põhjal; 
20. hindab lihtsamateljuhtudel pikkust silmajärgi (täismeetrites või 
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täissentimeetrites); 
21. teisendab meetrid detsimeetriteks, detsimeetrid sentimeetriteks; 
22. kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate suuruste kaudu; võrdleb 

erinevate esemete masse; 
23. kirjeldab suurusi poolliitrit, veerand liitrit, kolmveerand liitrit tuttavate suuruste 

kaudu; 
24. kasutab ajaühikute lühendeid h, min, s; 
25. kirjeldab ajaühikuid pool, veerandja kolmveerand tundi oma elus toimuvate 

sündmuste abil; 
26. nimetab täistundide arvu ööpäevas ja arvutab täistundidega; 
27. loeb kellaaegu (kasutades ka sõnu veerand, pool, kolmveerand); 
28. tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste ja sündmustega; 
29. kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja soojakraade; 
30. arvutab nimega arvudega 
31. lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuste piires, 
32. koostab ühetehtelisi tekstülesandeid igapäevaelu teemadel; 
33. lahendab õpetajajuhendamisel kahetehtelisi tekstülesandeid; hindab ülesande 

lahendamisel saadud tulemuse reaalsust. 
34. mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu pikkust ning ruudu, ristküliku ja 

kolmnurga külgede pikkusi; 
35. joonestab antud pikkusega lõigu; 
36. võrdleb sirglõikude pikkusi; 
37. eristab visuaalselt täisnurka teistest nurkadest; 
38. eristab nelinurkade hulgas ristkülikuid ja ruute; tähistab nende tippe, nimetab 

külgi ja nurki; 
39. tähistab kolmnurga tipud, nimetab selle küljed ja nurgad; 
40. kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks; 
41. näitab sirkligajoonestatud ringjoone keskpunkti asukohta; mõõdab ringjoone 

keskpunkti kauguse ringjoonelolevast punktist; 
42. kirjeldab kuubi tahke; loendab kuubi tippe, servi, tahke; 
43. kirjeldab risttahuka tahke, loendab risttahuka tippe, servi ja tahke; 
44. eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi põhja järgi; 
45. leiab piItideltja ümbritsevast kuubi, risttahuka, püramiidi, silindri, koonuse, kera. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Sirje Piht Matemaatika tööraamat 2. klassile I osa 
2. Sirje Piht Matemaatika tööraamat 2. klassile II osa 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I Klass: 12. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: teema nimetus: 

-_. -
j>laneeritud tundide arv: I 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. ARVUTAMINE. Arvud 0 - 1000, nende tundmine, lugemine, kirjtamine, järjestamine ja 1.,2.,3.,4.,5.,6., 7., 8., Elukestev õpe ja Eesti keel 

võrdlemine. Mõisted: üheline, kümneline, sajaline. Arvu suurndamine ja vähendamine teatud 9.,10., 11., 12., 13., 14., karjääri planeerimine 
arvu võrra. Liitmis- ja lahutamistehte liikmete nimetused: liidetav, summa, vähendatav, 15., 16., 17. Loodusõpetus 
vähendaja, vahe. Liitmine ja lahutamine peast 20 piires. Peast ühekohalise arvu liitmine 
kahekohalise arvuga 100 piires. Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine 100 Kunstiõpetus 
piires. Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. Mitme tehtega liitmis- ja 
lahutamisülesanded. Korrutamise seos liitmisega. Arvude 1 - 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, Tööõpetus 
4 ja 5-ga. Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes analoogia ja proovimise 
teel. Liitmise ja lahutamise seos. Arvude võrdlemine. Võrratused ja võrdused. Kehaline 

2. MÕOlMINE JA TEKSTULESANDED. Pikkusühikud kilomeeter, detsimeeter, 18., 19.,20.,21.,22.,23., Tervis ja ohutus kasvatus 
sentimeeter. Massiühikud kilogramm, gramm. Mahuühik liiter. Ajaühikud tund, minut, 24.,24.,25.,26.,27.,28., 
sekund ja nende tähised. Kell (ka osutiga kell) ja kellaaeg. Kalender. Temperatuuri mõõtimne, 29.,30.,31.,32.,33. Väärtused ja kõlblus 
skaala. Temperatuuri mõõtühik kraad. Ühenimeliste nimega suuruste liitmine ja lahutamine. 
Ühetehtelised tekstülesanded õpitud arvutusoskute piires. Lihtsamad kahetehtelised 
tekstülesanded. 

3. GEOMEETRILISED KUJUNDID. Sirglõik, täisnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, kolmnurk, 34., 35.,36.,37.,38., 39., Tervis ja ohutus 
nende tähistamine ningjoonelementide pikkuste mõõtmine. Antud pikkusega lõigu 40.,41.,42.,43.,44.,45. 
joonestamneo 

- -- -- -- --_ .. _- -- ----- - - -- - -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I 1 Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab ettekujutluse matemaatika kohast inimtegevusest; 
• õpib ümbritseva maailma esemeid struktueerima (järjestama, võrdlema, 

rühmitama, lendama, mõõtma jne ); 
• õpib tundma arvude ehitust kümnendsüsteemis, arve lugema ja kirjutama; 
• õpib arvutama peast ja kirjalikult; 
• omandab eseme ruumikujutluse, tunneb tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 
• õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 
• õpib reaalsuse situatsioone ( tekstülesannete vormis) matemaatemaatiliselt 

kirjeldama, analüüsima, lahendama ning tulemusi interpreteerirna; 
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve kuni 10 OOO-ni; 
2. nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 
3. määrab arvu asukoha naturaalarvude seas; 
4. esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana; 
5. liidab ja lahutab peast arve 100 piires; 
6. liidab ja lahutab kirjalikult arve 10 000 piires; 
7. selgitab avaIdises olevate tehete järjekorda; 
8. nimetab korrutamis- j a j agamistehte liikmeid (tegur, korrutis, jagatav, j agaj a, 

jagatis); 
9. selgitab jagamist kui korrutamise pöördtehet; 
10. valdab korrutustabelit, korrutab ja jagab peast arve korrutustabeli piires, korrutab 

arvudega 1 ja 0; korrutab peast ühekohalist arvu kahekohalise arvuga ja jagab 
peast kahekohalist arvu ühekohalise arvuga 100 piires; 

11. täidab proovimise teel tabeli, milles esineb tähtavaldis; leiab tähe arvväärtuse 
võrdustes proovimise või analoogia teel; 

12. määrab tehete järjekorra avaIdises (sulud, korrutamine/jagamine, 
liitmine/lahutamine ); 

13. nimetab pikkusmõõte millimeetri st kilomeetrini ja kirj eldab neid tuntud suuruste 
abil; 

14. nimetab massiühikuid gramm, kilogramm, tonn ja kirjeldab neid tuntud suuruste 
abil; 

15. nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu, nädal, ööpäev, tund, minut, sekund ja 
kirjeldab neid oma elus asetleidvate sündmuste abil; 

16. teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt vaid naaberühikud); 
arvutab nimega arvudega 
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17. selgitab murdude !;!;!;! tähendust; 
2 3 4 5 

18 I . b 1 1 III . b "'d -h' I ku'd I' k .... . eIa -;-;-;- osa arvust; se gIta naI ete po Ja, I as eIta se osa JargI arvu; 
2 3 4 5 

19. lahendab ühe- ja kahetehte1isi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse piires; 
20. koostab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid; 
21. püstitab ülesande lahendamiseks vajalikud küsimused; hindab saadud tulemuste 

reaalsust; 
22. eristab murdjoont teistest joontest; mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse 

sentimeetrites; 
23. joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu, joonlaua abil; 
24. arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu küljepikkuste kaudu; 
25. kirjeldab võrdkülgset kolmnurka; 
26. joonestab võrdkülgset kolmnurka sirkli ja joonlaua abil; 
27. joonestab erineva raadiusega ringjooni; märgib ringjoone raadiuse ja keskpunkti 
28. leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi kujundeid; 
29. eristab kuupi ja risttahukat teistest kehadest ning nimetab ja näitab nende tippe, 

servi, tahke; 
30. näitab maketi abil silindri põhjuja külgpinda; nimetab põhjaks olevat ringi; 
31. näitab maketi abil koonuse külgpinda, tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat 

rIngI; 
32. näitab ja nimetab maketi abil püramiidi külgtahke, põhja, tippe; eristab kolm- ja 

nelinurkset püramiidi põhja järgi 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kaja Belials Matemaatika õpik 3. klassile Iosa 
2. Kaja Belials Matemaatika õpik 3. klassile II osa 
3. Kaja Belials Matemaatika töövihik 3. klassile I osa 
4. Kaja Belials Matemaatika töövihik 3. klassile II osa 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: I Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'p peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

ARVUTAMINE. Arvud 0 - 10 000, nende esitus üheliste, kümneliste, sajaliste ja 1.,2.,3.,4.,5., 6., 7., 8., Elukestev õpe ja Eesti keel 
tuhandeliste summana. Arvude võrdlemine ja jäljestamine 10 000 piires. Peast kahekohaliste 9., 10., 11., 12. kaljääri planeerimine 
arvude liitmine ja lahutamine 100 piires. Kiljalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires. Loodusõpetus 
Korrutustabel. Korrutamis- ja jagamistehte liikmete nimetused. Mõisted: korda suurem, korda 
väiksem. Tähe arvväärtuse leidmine võrduses analoogia abil. Arvavaldis, tehete järjekord ja Inimeseõpetus 
sulud. Summa korrutamine ja jagamine arvuga 

MÕÕTINE JA TEKSTULESANDED. Mõõtühikud millimeeter, tonnja sajand. 13.,14.,15.,16.,17.,18., Keskkond ja 
Kunstiõpetus 

Mõõtühikute teisendusi (lihtsamad igapäevaelus ettetulevadjuhud). Murrud 112, 113, 114, 1/5. 19.,20.,21.,22. jätkusuutlik areng Tööõpetus 
Nende murdude põhjal arvust osa leidmine. Ühe- ja kahetehteliste tekstülesannete Elukestev õpe ja 
lahendamine. Ühetehteliste tekstülesannete koostamine. karjääri planeerimine Kehaline 

Väärtused ja kõlblus kasvatus 

GEOMEETRILISED KUJUNDID. Murdjoon, hulknurk, ristkülik, ruut ja kolmnurk, nende 23.,34.,25.,26.,27.,28., Tervis ja ohutus 
elemendid. Murdjoone pikkuse ning ruudu, ristküliku ja kolmnurga ümbermõõdu leidmine. 29.,30.,31.,32. 
Võrdkülgne kolmnurk, selle joonestamine sirkli ja joonIaua abil. Ring ja ringjoon, raadius ja Tehnoloogia ja 
keskpunkt. Etteantud raadiusega ringjoone joonestamine. Kuup, risttahukas, kera, silinder, innovatsioon 
koonus, kolm- ja nelinurkne püramiid. Nende põhilised elemendid (servad, tipud, tahud). 
Geomeetrilised kujundid igapäevaelus. Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
1) arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 
2) modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 
3) püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliselt; 
4) töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 
5) omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 
6) kasutab õppides IKT-vahendeid; 
7) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. selgitab näidete varal termineid arv ja number; kasutab neid ülesannetes; 
2. kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires; 
3. esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste kümne- ja sajatuhandeliste 

summana; 
4. võrdleb ja järjestab naturaalarve, nimetab arvule eelneva või järgneva arvu; 

kujutab arve arvkiirel; 
5. nimetab liitmise ja lahutamise tehte komponente (liidetav, summa, vähendatav, 

vähendaja, vahe); 
6. tunneb liitmis- ja lahutamistehte liikmete ning tulemuste vahelisi seoseid; 
7. kirjutab liitmistehtele vastava lahutamistehte ja vastupidi; 
8. sõnastab ja esitab üldkujulliitmise omadusi (liidetavate vahetuvuse ja 

rühmitamise omadus) ja kasutab neid arvutamise hõlbustamiseks; 
9. sõnastab ja esitab üldkujul arvust summa ja vahe lahutamise ning arvule vahe 

liitmise omadusi ja kasutab neid arvutamisel; 
10. kujutab kahe arvu liitmistja lahutamist arvkiirel; 
11. liidab ja lahutab peast kuni kolmekohalisi arve; 
12. liidab ja lahutab kirjalikult arve miljoni piires, selgitab oma tegevust; 
13. nimetab korrutamise tehte komponente (tegur, korrutis); 
14. esitab kahe arvu korrutise võrdsete liidetavate summana või selle summa 

korrutisena; 
15. kirjutab korrutamistehtele vastava jagamistehte j avastupidi; 
16. tunneb korrutamistehte liikmete ning tulemuse vahelisi seoseid; 
17. sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite 

rühmitamine, summa korrutamine arvuga; 
18. kasutab korrutamise omadusi arvutamise lihtsustamiseks; 
19. korrutab peast arve 100 piires; 
20. korrutab naturaalarvu 10, 100 ja 1000-ga; 
21. arvutab enam kui kahe arvu korrutist; 
22. korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi naturaalarve ja kuni kolmekohalisi arve 



( 

( 

järkarvudega; nimetab jagamistehte komponente (jagatav, jagaja, jagatis); 
23. tunneb jagamistehte liikmete ja tulemuse vahelisi seoseid; 
24. jagab peast arve korrutustabeli piires; 
25. kontrollib jagamistehte tulemust korrutamise abil; 
26. selgitab, mida tähendab "üks arv jagub teisega"; 
27. jagab jäägigaja selgitab selle jagamise tähendust; 
28. jagab nullidega lõppevaid arve peast 10, 100 ja 1000-ga; 
29. jagab nullidega lõppevaid arve järkarvudega; 
30. jagab summat arvuga; 
31. jagab kirj alikult arvu ühekohalise j a kahekohalise arvuga; 
32. liidab ja lahutab nulli, korrutab nulliga; selgitab, millega võrdub null jagatud 

arvuga j a nulliga j agamise võimatust; 
33. tunneb tehete j ärj ekorda sulgudeta j a ühe paari sulgudega arvavaldises; arvutab 

kahe- ja kolmetehteliste arvavaldiste väärtuse; 
34. selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab naturaalarvu ruudu; 
35. teab peast arvude 0 -10 ruutusid; kasutab arvu ruutu ruudu pindala arvutamisel; 
36. selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust, 
37. kujutab joonisel murdu osana tervikust; 
38. nimetab joonisel märgitud terviku osale vastava murru; arvutab osa (ühe 

kahendiku, kolmandiku jne) tervikust; 
39. loeb ja kirjutab enamkasutatavaid rooma numbreid (kuni kolmekümneni), selgitab 

arvu üleskirjutuse põhimõtet. 
40. lahendab kuni kolmetehtelisi elulise sisuga tekstülesandeid; 
41. modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid; 
42. koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi tekstülesandeid; hindab ülesande 

lahendustulemuse reaalsust; 
43. leiab ühetehtelisest võrdusest tähe arvväärtuse proovimise või analoogia teel; 
44. leiab ümbritsevast ruumist kolmnurki ning eristab neid; 
45. nimetab ja näitab kolmnurga külgi, tippe ja nurki; 
46. joonestab kolmnurka kolme külje järgi; 
47. selgitab kolmnurga ümbermõõdu tähendust ja näitab ümbermõõtu joonisel; 
48. arvutab kolmnurga ümbermõõtu nii külgede mõõtmise teel kui ka etteantud 

küljepikkuste korral; 
49. leiab ümbritsevast ruumist nelinurki, ristkülikuidja ruute ning eristab neid; 
50. nimetab ning näitab ristküliku ja ruudu külgi, vastaskülgi, lähiskülgi, tippe ja 

nurki; 
51.joonestab ristküliku ja ruudu nurklaua abil; 
52. selgitab nelinurga ümbermõõdu tähendust ja näitab ümbermõõtu joonisel; 
53. arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu; 
54. selgitab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala tähendust joonise abil; 
55. teab peast ristküliku, sealhulgas ruudu, ümbermõõdu ning pindala valerneid; 
56. arvutab ristküliku, sealhulgas ruudu, pindala; 
57. kasutab ümb ermõõ du ja pindala arvutamisel sobivaid mõõtühikuid; 
58. arvutab kolmnurkadestja tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi ümbermõõdu; 
59. arvutab tuntud nelinurkadest koosneva liitkujundi pindala; 
60. rakendab geomeetria teadmisi tekstülesannete lahendamisel; 
61. nimetab pikkusühikuid mm, cm, dm, m, km, selgitab nende ühikute vahelisi 

seoseid; 
62. mõõdab igapäevaelus ettetulevaid pikkusi, kasutades sobivaid mõõtühikuid; 
63. toob näiteid erinevate pikkuste kohta, hindab pikkusi silmajärgi; 
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64. teisendab pikkusühikuid ühenimelisteks 
65. selgitab pindalaühilcute mm2

, cm2
, dm2

, m2
, ha, km2 tähendust; 

66. kasutab pindala arvutamisel sobivaid ühikuid; 
67. selgitab pindalaühilcute vahelisi seoseid; 
68. nimetab massiühikuid g, kg, t, selgitab massiühikute vahelisi seoseid; kasutab 

massi arvutamisel sobivaid ühikuid; 
69. toob näiteid erinevate masside kohta, hindab massi ligikaudu; kirjeldab 

mahuühikut liiter, hindab keha mahtu ligikaudu; 
70. nimetab Eestis käibelolevaid rahaühikuid, selgitab rahaühikute vahelisi seoseid, 

kasutab arvutustes rahaühikuid 
71. nimetab aja mõõtmise ühikuid tund, minut, sekund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, 

sajand; teab nimetatud ajaühikute vahelisi seoseid; 
72. selgitab kiiruse mõistet ning kiiruse, teepikkuse ja aja vahelist seost; 
73. kasutab kiirusühikut km/h lihtsamates ülesannetes 
74. loeb termomeetri skaalalt temperatuuri kraadides märgib etteantud temperatuuri 

skaalale; 
75. kasutab külmakraadide märkimisel negatiivseid arve; 
76. liidab ja lahutab nimega arve; 
77. korrutab nimega arvu ühekohalise arvuga; 
78. j agab nimega arve ühekohalise arvuga, kui kõik ühikud j aguvad antud arvuga; 
79. kasutab mõõtühikuid tekstülesannete lahendamisel; 
80. otsib iseseisvalt teabeallikatest näiteid erinevate suuruste (pikkus, pindala, mass, 

maht, aeg, temperatuur) kohta, esitab neid tabelis. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalju Kaasik Matemaatika õpik 4. klassile I osa 
2. Kalju Kaasik Matemaatika õpik 4. klassile II osa 
3. Kalju Kaasik, Aino Kaasik Matemaatika töövihik 4. klassile Iosa 
4. Kalju Kaasik, Aino Kaasik Matemaatika töövihik 4. klassile II osa 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II 
Kursuse või teema 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: 

--

I Kursuse või 
-_ .. - --

ÕppeSISU 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Klass: I 4. 

---

1. I ARVUTAMINE. Arvude lugemine ja kirjutamine, nende esitamine üheliste, 
kümneliste, sajaliste, tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste summana. 
Liitmine ja lahutamine, nende omadused. 
Kirjalik liitmine ja lahutamine. Naturaalarvude korrutamine. 
Korrutamise omadused. 
Kirj alik korrutamine. N aturaalarvude jagamine. 
Jäägiga jagamine. 
Kirjalik jagamine. 
Arv null tehetes. Tehete järjekord. Naturaalarvu ruut. Murrud. Rooma 
numbrid. 

2. I ANDMED JA ALGEBRA. Tekstülesanded. Täht võrduses. 

.~ 

Oodatavad 
õpitulemused 
1. - 39. 

40. -43. 

3. I GEOMEETRILISED KUJUNDID JA MÕÕTIMINE. Kolmnurk. I 44. - 80. 
Nelinurk, ristkülik ja ruut. Kujundi ümbermõõdu ja pindala leidmine 
Pikkusühikud. Massiühikud. Mahuühikud. Rahaühikud. Ajaühikud. Kiirus ja 
kiirusühikud. Temperatuuri mõõtmine. Arvutamine nimega arvudega. 

Õppetundide arv kokku: 175 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

'------- - --

Läbivad teemad I Lõiming 

Elukestev õpe ja I Eesti keel 
karjääri 
planeerimine I Inimeseõpetus 

Keskkond ja I Loodusõpetus 
j ätkusuutlik areng 

Kunstiõpetus 

Tööõpetus 

Tervis ja ohutus I Kehaline 
Väärtused j a kasvatus 
kõlblus 

Elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 
Tervis ja ohutus 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II 1 Klass: 15 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi järjestama, võrdlema, rühmitama, 

mõõtmajne.; 
• õpib arvutama naturaalarvude ja kümnendmurdudega peast, kirjalikult ja 

taskuarvutil; 
• mõistab tähtede abil kirjutatud arvutamisseaduste tähendust; 
• arendab oma ruumikujutlust; 
• õpib tundma uusi tasandilisi ja ruumilisi kujundeid; 
• arendab oma matemaatilisi võimeid, intuitsiooni, leidlikkust ja loovust; 
• õpib iseseisvalt püstitama küsimusi ja leidma neile vastuseid; 
• õpib mõtestama matemaatilist teksti; 
• arendab püsivust, sihikindlust ja kriitilist mõtlemist; 
• arendab oma matemaatilisi võimeid ja leidlikkust; 
• tunneb huvi matemaatikaga tegelemise vastu; 
• õpib kasutama infotehnoloogiat, et tõhustada õppimist. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. loeb numbritega kirjutatud arve miljardi piires; 
2. kirjutab arve dikteerimise järgi; 
3. määrab arvu järke ja klasse; 
4. kirjutab arve kasvavas (kahanevas) järjekorras; 
5. liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve miljardi piires; 
6. märgib naturaalarve arvkiirele; 
7. võrdleb arve; 
8. teab ümardamisreegleidja ümardab arvu etteantud täpsuseni; 
9. tunneb ära arvavaldise ja tähtavaldise; 
10. lihtsustab ühe muutujaga täisarvuliste kordajatega avaldise; arvutab lihtsa 

tähtavaldise väärtuse; 
11. kirjutab sümbolites tekstina kirjeldatud lihtsamaid tähtavaldisi; 
12. eristab valemit avaldisest; 
13. kasutab valemit ja selles sisalduvaid tähiseid arvutamise lihtsustamiseks; 
14. tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on võrrandi lahend; 
15. lahendab proovimise või analoogia abil võrrandi, mis sisaldab ühte tehet ja 

naturaalarve; 
16. selgitab, mis on võrrandi lahendi kontrollimine; 
17. tunneb tekstülesannete lahendamise etapp e; 
18. modelleerib õpetaja abiga tekstülesandeid; 
19. kasutab lahendusidee leidmiseks erinevaid strateegiaid; 
20. hindab tulemuse reaalsust; 



21. lahendab kuni kahetehtelisi tekstülesandeid; 
22. selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise seadusi; 
23. korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi naturaalarve; 
24. jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 2-kohalise arvuga; 
25. selgitab naturaalarvu kuubi tähendust ja leiab arvu kuubi; 
26. tunneb tehete järjekorda (liitmine/lahutamine, korrutamine/jagamine, sulud), 

arvutab kuni neljatehteliste arvavaldiste väärtusi; 
27. avab sulgusid arvavaldiste korral; toob ühise teguri sulgudest välja; 
28. otsustab (tehet sooritamata), kas arv jagub 2-ga, 3-ga, 5-ga või 10-ga; 
29. leiab arvu tegureid ja kordseid; 
30. teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv; 
31. esitab arvu algtegurite korrutisena; 
32. otsustab lOO piires, kas arv on alg- või kordarv; 
33. esitab naturaalarvu algarvuliste tegurite korrutisena; 
34. leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja ja vähima ühiskordse (VÜK). 
35. joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab nende erinevusi; 
36. märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, lõigul; 
37. joonestab etteantud pikkusega lõigu; ( 
38. mõõdab antud lõigu pikkuse; 
39. arvutab murdjoone pikkuse; 
40. joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja kirjutab nurga nimetuse sümbolites 

(näiteks LABC); 
41. võrdleb etteantud nurki silma j ärgi ja liigitab neid, 
42. joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga ja sirgnurga; 
43. kasutab malli nurga mõõtmiseks j a etteantud suurusega nurga joonestamiseks; 
44. teab täisnurgaja sirgnurga suurust; 
45. leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade paare; 
46. joonestab kõrvunurki ja teab, et kõrvunurkade summa on 180°; 
47. arvutab antud nurga kõrvunurga suuruse; 
48. joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad on võrdsed; 
49. joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid; 
50. joonestab paralleellükke abil paralleelseid sirgeid; 
51. tunneb ja kasutab sümboleid II ja~; 

() 52. oskab arvutada arvu ruutu; 
53. arvutab ristküliku ja ruudu ümbermõõduja pindala; 
54. tunneb pikkusühikuid ning teab nendevahelisi seoseid; 
55. arvutab kuubi ja risttahuka pindala ja ruumala; 
56. teisendab pindalaühikuid; 
57. teab ja teisendab ruumalaühikuid; 
58. kasutab ülesannete lahendamisel mõõtühikute vahelisi seoseid; 
59. selgitab plaanimõõdu tähendust; 
60. valmistab ruudulisele paberile lihtsama plaani. 
61. selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust; 
62. kujutab harilikke murde arvkiirel; 
63. võrdleb murde; 
64. tunneb liht- ja liigmurde; 
65. liidab ja lahutab ühenimelisi murde; 
66. tunneb kümnendmurru kümnendkohti; loeb kümnendmurde; 
67. kirjutab kümnendmurde numbrite abil verbaalse esituse järgi; 
68. võrdleb jajärjestab kümnendmurde; 
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69. kujutab kümnendmurde arvkiirel; 
70. ümarab kümnendmurde etteantud täpsuseni; 
71. liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde; 
72. korrutab ja jagab peast kümnendmurde järguühikutega (10, 100, 1000, 10 000 

ja 0,1; 0,01; 0,001); 
73. korrutab kirjalikult kuni kolme tüvenumbriga kümnendmurde;jagab kirjalikult 

kuni kolme tüvenumbriga murdu murruga, milles on kuni kaks tüvenumbrit; 
74. arvutab aritmeetilise keskmise 
75. tunneb tehete järjekorda ja sooritab mitme tehtega ülesandeid 

kümnendmurdudega ; 
76. sooritab arvutuste kontrollimiseks neli põhitehet taskuarvutil; 
77. kogub lihtsa andmestiku; 
78. korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab neid sagedustabelisse; 
79. tunneb mõistet sagedus ning oskab seda leida; 
80. tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana; 
81. loeb andmeid erinevatelt skaa1adelt andmeid ja toob näiteid skaa1ade 

kasutamise kohta; 
82. loeb andmeid tu1pdiagrammilt ja neid kõige üldisemalt iseloomustada; 
83. joonistab õpitud diagrammitüüpe; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

E. Nurk, A. Telgmaa. Matemaatika V klassile, 1. osa. - Tallinn: Koolibri, 
2002. 
E. Nurk, A. Telgmaa. Matemaatika V klassile, 2. osa. - Tallinn: Koo1ibri, 
2002. 
T. Ka1jas, E. Nurk. Matemaatika töövihik 5. klassile. - Tallinn: Koolibri, 2001. 
K. Kaasik. Matemaatika õpik 5. klassile, I osa. - Avita, 2010. 
K. Kaasik. Matemaatika õpik 5. klassile, II osa. - Avita, 2011. 
M. Saks. Matemaatika töövihik 5. klassile, I osa. - Avita, 2011. 
M. Saks. Matemaatika töövihik 5. klassile, II osa. - Avita, 2011. 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: [S. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Arvutamine naturaalarvudega planeeritud tundide arv: 60 

õ 'P] peSISU 
Jr Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 
k. õpitulemused abil kujundatavad 
nr pädevused 

1 Arv ja number. Naturaalarvud. Järkarvudjajärguühikud. Arvu järgud ja järkude klassid. Arvude 1,2,3,4 Keskkond ja eesti keel, 
kümnendsüsteem. Arvu esitamine järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana (kordamine) jätkusuutIik areng ajalugu, 

loodusõpetus 
2 Miljonite klass: miljoniliste, kümnemiljoniliste ja sajamiljoniliste järgud. Miljardite klass: miljardiliste, 3,4 Elukestev õpe ja eesti keel, 

kümnemiljardiliste ja sajamiljardiliste järgud. karjääriplaneeri- loodusõpe-
mme tus, ajalugu 

3 Arvkiir, selle alguspunkt ja kujutamisühik. Arvu kujutamine arvkiirel. Arvu kujutise mõiste. 5,6 loodusõpetus 
4 Naturaalarvude võrdlemine. Võrratusmärgid < ja >. Arvude järjestamise seos arvude kujutistega arvkiirel 7 loodusõpetus 
5 Ligikaudse arvu mõiste. Naturaalarvude ümardamine. Ligikaudse võrduse märk. 8 Teabekeskkond loodusõpetus 

ajalugu 
6 Naturaalarvude liitmine. Arv 0 liitmisel. Liitmise vahetuvuse ja ühenduvuse seadused. Kirjalik liitmine. 5 Tervis ja ohutus loodusõpetus 

lmmese-
õpetus 

7 Naturaalarvude lahutamine, selle seos liitmisega. Arv 0 lahutamisel. Kirjalik lahutamine. 5,17,18,19, Kultuuriline loodusõpetus 
Tekstülesannete lahendamine 20,21 identiteet ajalugu 

8 Arvavaldis, selle väärtus 9 Teabekeskkond loodusõpetus 
9 Tähtavaldis. Muutuja. Tähtavaldise arvulise väärtuse leidmine muutuja erinevate väärtuste korral. 9, 10, 11, 12, Teabekeskkond 

Matemaatiline avaldis. Valem. 13 
10 Võrrand, selle lahend. Võrrandi lahendamine ja lahendi kontrollimine. Tundmatu vähendaja ja vähendatava 14, 15, 16 loodusõpetus 

leidmine 
11 Ülesandeid naturaalarvude liitmise ja lahutamise kohta. 5,9,11,17, Teabekeskkond 

18, 19,20,21 
12 Naturaalarvude korrutamine, selle seos liitmisega. Arvud 0 ja 1 korrutamisel 22 
13 Korrutamise vahetuvuse, ühenduvuse ja jaotuvuse seadused 22 loodusõpetus 
14 Kirjalik korrutamine 23,13 
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15 Sulgude avamine ja ühisteguri toomine sulgude ette. Avaldise lihtsustamine ja selle väärtuse arvutamine 27,10 
16 Naturaalarvude jagamine, selle seos korrutamisega. Arvud 0 ja 1 jagamisel. Jäägiga jagamine. Jagatise 24 Teabekeskkond loodusõpetus 

põhiomadus Kultuuriline 
identiteet 

17 KiIjalikjagamine 24 loodusõpetus 
18 Tundmatu jagatava ja jagaja leidmine 14,15,16 
19 Ülesanded kõigile tehetele naturaalarvudega. Tehete jäljekord, sulud 26,27 , 

20 Arvu tegurid ja kordsed 29 Teabekeskkond loodusõpetus 
21 Jaguvuse tunnused: jagumine 2-ga, S-ga, lO-ga, 3-ga ja 9-ga. 28 
22 Algarvud ja kordarvud. Algarvude tabel 30,32 Teabekeskkond ajalugu 
23 Kordarvu esitamine algtegurite korrutisena 31,33 
24 Arvude ühistegurid, suurima ühisteguri (SÜT) leidmine 34 
25 Arvude ühiskordsed, vähima ühiskordse (VÜK) leidmine 34 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: \5. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

. järjekorranumber: _ 2 teema nimetus: Geomeetria ja mõõtmine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pi peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 
nr. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevused 
1 Sirglõik, murdjoon, kiir, sirge, tasand. 35,36,39 Kultuuriline kunst, 

identiteet ajalugu, 
töö- ja tehno-
loogiaõpetus 

2 Arvkiir, skaala 37,38,80,81 Elukestev õpe ja loodusõpetus 
karjääriplaneeri-
mine 

3 Arvandmete korrastamine, sagedustabel. 77, 78, 79 loodusõpetus 
4 Diagramm, tulp- ja sirglõikdiagramm. 82,83 Teabekeskkond loodusõpetus 
5 Nurk, selle tipp ja haarad. Nurga tähistamine. Nurkade võrdsus ja võrdlemine. 40,41 Teabekeskkond eesti keel, 

ajalugu 
6 Nurkade liigitamine: sirgnurk, täisnurk, teravnurk, nürinurk. 41,42,44 
7 Nurga mõõtmine: nurgakraad. Täisnurga ja nürinurga suurus. Nurkade summa ja vahe. 43 ajalugu 
8 Nurga mõõtmine malli abil. 42 Tervis ja ohutus 
9 Rulknurgad, ristkülik, ruut. 54 Kultuuriline ajalugu 

identiteet 
10 Ristkülik ja ruut, vastasküljed ja lähisküljed. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt 53,54,58 kehaline 

kasvatus, 
loodusõpetus 

11 Ristküliku pindala 53,56,58 Keskkond ja loodusõpetus 
jätkusuutiik areng 

12 Arvu ruut. Ruudu pindala 52,53 
13 Pindalaühikud 1 mm\ 1 cm\ 1 dmL

, 1 m\ 1 haja 1 kmL
, nendevahelised seosed. Ühikute teisendused. 56 ajalugu, 

loodusõpetus 
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14 Lõikuvad sirge d, sirgete lõikepunkt. 35,49 Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

15 Ristuvad sirged. Sümbol.1. Antud sirgele ristsirge joonestamine nurklaua abil. Ristuvad lõigud 49,51 
16 Paralleelsed sirged. Tasand. Sümbol II. Paralleelsed lõigud. 51 
17 Ristuvate sirgete joonestamine. 49,50 töö- ja tehno-

Paralleelsete sirgete joonestamine lükke teel. Paralleelsete sirgete põhiomadus loogiaõpetus 
18 Kõrvunurgad, kõrvunurkade omadus. 45 ajalugu 
19 Tippnurgad, tippnurkade omadus 45,48 ajalugu 
20 Risttahuka ja kuubi pindala ja ruumala. Arvu kuup 55 loodusõpetus 
21 Pindalaühikud. Ruumalaühikud 56,57,58 loodusõpetus 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema Kursuse või Harilikud murrud. Arvutamine harilike Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: murdudega. planeeritud tundide arv: 65 

Kümnendmurrud. Arvutamine kümnend- i 

-
murdudega. 

-- - '--. --

õ 'P1 peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 
nr. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevused 
1 Murdarvud. Harilik murd, selle lugeja ja nimetaja. Hariliku murru kujutamine arvkiirel. 61,62 
2 Harilike murdude võrdlemine 63 Teabekeskkond 
3 Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 64,65 loodusõpetus 

muusika 
4 Lihtmurd. Liigmurd 64 
5 Liigmurru täis- ja murdosa. Segaarv 64 
6 Pikkus-, pindala-, massi-, raha- ja ajaühikud. Mõõtühikute kümnendsüsteem. Mõõtühikute vahelised 58 Kultuuriline ajalugu 

teisendused identiteet 
7 Kümnendmurrud. Kümnendmurru täisosa ja murdosa. Kümnendkohad, järkude nimetused. Kümnendmurdude 66,67 Teabekeskkond eesti keel 

lugemine ja kirjutamine loodusõpetus 
8 Kümnendmurru kujutamine arvkiirel 68 
9 Kümnendmurdude võrdlemine ja j ätjestamine 69 kehaline 

kasvatus 
10 Kümnendmurru ümardamine 70 
11 Kümnendmurdude liitmine 71 loodusõpetus 

muusika 
12 Kümnendmurdude lahutamine 71 loodusõpetus 

muusika 
13 Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 10, 100, 100 jne 72 ajalugu 

loodusõpetus 
14 Kümnendmurru korrutamine naturaalarvuga 73 loodusõpetus 

15 Kümnendmurdude korrutamine L
73 
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16 Kümnendmurru korrutamine ja jagamine järguühikuga 0,1; 0,01; 0,001 jne 72 
17 Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga 73 loodusõpetus 
18 Aritmeetiline keskmine 74 loodusõpetus 
19 Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga 73 loodusõpetus 
20 Mõõtkava. Arvmõõtkava, joonmõõtkava. Plaanimõõt 59,60 Keskkond ja loodusõpetus 

jätkusuutlik areng 

~ Taskuarvuti kasutamine 
---- ---

75, 76 loodusõpetus ---_ .. -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
täfjekorranumber: __ 4 teellla nimetus: Üldine kordamine planeeritud tundide arv: 15 

L-.. - ----

õ 'P1 peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevused 
1 Arvutamine naturaalarvudega 
2 Arvutamine kümnendmurdudega 
3 Geomeetria ja mõõtmine 

--
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II I Klass: /6. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Kasutab erinevaid matemaatilise info edastamise viise ning oskab üle minna ühelt 

esitusviisiIt teisele; 
• saab ettekujutuse matemaatika kohast inimtegevuses; 
• õpib ümbritseva maailma esemeid ja nähtusi struktureerima (järjestama, võrdlema, 

rühmitama, loendama, mõõtma jne); 
• tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi; 
• õpib arvutama harilike murdudega peast ja kirj alikult; 
• õpib tundma protsentarvutuse põhitõdesid; 
• õpib tundma kolmnurka, selle liike ja kolmnurkset püstprismat ning õpitut 

praktikas rakendama; 
• õpib teostama mitmeid geomeetrilisi konstruktsioone; 
• õpib üldistama ja loogiliselt arutlema; 
• arendab püsivust, sihikindlust ja kriitilist mõtlemist; 
• arendab oma matemaatilisi võimeid ja leidlikkust; 
• leiab ülesannetele erinevaid lahendusteid; 
• hakkab objektiivselt arvestama oma matemaatilisi teadmisi ja huve ning arvestab 

neid edasise tegevuse kavandamisel; 
• õpib oma tööd planeerirna, otsima ratsionaalseid töövõtteid ja tulemusi kriitiliselt 

hindama; 
• õpib end selgelt ja lühidalt väljendama; 
• õpib mõtestama matemaatilist teksti, iseseisvalt püstitama küsimusi ja leidma 

neile vastuseid; 
• tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• õpib kasutama infotehnoloogiat, et tõhustada õppimist.; 
• kasutab enda jaoks sobivaid õpioskusi, vajaduse korralotsib abi ja infot 

erinevatest teabeallikatest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. teab murru lugeja ja nimetaja tähendust; teab, et murrujoonel onjagamismärgi 

tähendus; 
2. kujutab harilikke murde arvkiirel; 
3. kujutab lihtsamaid harilikke murde vastava osana lõigustja tasapinnalisest 

kujundist; 
4. tunneb liht- ja liigmurde; 
5. teab, et iga täisarvu saab esitada hariliku murruna; 
6. kasutab jaguvustunnuseid (2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-gaja 10-ga); 
7. taandab murde nii järkjärgult kui suurima ühisteguriga, jäädes arvutamisel saja 



( 
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puresse; 
8. teab, milline on taandurnatu murd; 
9. laiendab murdu etteantud nimetajani; 
10. teisendab murde ühenimelisteks ja võrdleb neid; 
11. teab, et murdude ühiseks nimetajaks on antud murdude vähim ühiskordne; 
12. liidab ja lahutab ühenimelisi ja erinimelisi murde; 
13. esitab liigrnurru segaarvuna ja vastupidi; 
14. korrutab harilikke murde omavahel ja murdarve täisarvudega; 
15. tunneb pöördarvu mõistet; 
16. jagab harilikke murde omavahel ja murdarve täisarvudega ning vastupidi; 
17. tunneb segaarvude liitmise, lahutamise, korrutamise j a j agamise eeskirju ja 

rakendab neid arvutamisel; 
18. teisendab lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ja harilikku murru 

lõplikuks või lõpmatuks perioodiliseks kümnendrnurruks; 
19. leiab hariliku murru kürnnendlähendi ja võrdleb harilikke murde 

kümnendlähendite abil; 
20. arvutab täpselt avaIdiste väärtusi, mis sisaldavad nii kümnend- kui harilikke 

murde, ümar ja nurksulge ning ei tekita negatiivseid vahe- ega lõpptulemusi.; 
21. kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme õpetaja juhendamisel 

ja iseseisvaks harjutamiseks ning koduste tööde kontrollimiseks; 
22. kasutab vajaduse korral taskuarvutit; 
23. leiab osa tervikust; 
24. selgitab protsendi mõistet; teab, et protsent on üks sajandik osa tervikust; 
25. leiab arvust protsentides määratud osa; 
26. lahendab igapäevaelule tuginev ai d ülesandeid protsentides määratud osa 

leidmisele (ka intressiarvutused); 
27. lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid täis- ja murdarvudega; 
28. lahendab tekstülesandeid protsentides määratud osa leidmisele; 
29. õpeta j a juhendamisel modelleerib lihtsamas reaalses kontekstis esineva 

probleemi (probleemülesannete lahendamine); 
30. leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid; 
31. kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ja arvutab aritmeetilise 

keskmise; 
32. illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga; 
33. teab ringjoone keskpunkti, raadiuse ja diameetri tähendust; 
34. joonestab etteantud raadiuse või diameetriga ringjoont; 
35. leiab katseliselt arvu 7t ligikaudse väärtuse; 
36. arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala; 
37. joonestab etteantud suurusega sektoreid; 
38. loeb andmeid sektordiagrammilt; 
39. eristab joonisel sümmeetrilised kujundid; 
40. joonestab sirge (ja punkti) suhtes antud punktiga sümmeetrilist punkti, antud 

lõiguga sümmeetrilise lõigu ja antud kolmnurga või nelinurgaga sümmeetrilist 
kujundi; 

41. kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistarnine) toob näiteid õpitud 
geomeetrilistest kujunditest ning sümmeetriast arhitektuuris ja kujutavas 
kunstis; 

42. poolitab sirkli ja joonlauaga lõigu ning joonestab keskristsirge; 
43. poolitab sirklijajoonlauaga nurga; 
44. näitab joonisel ja nimetab kolmnurga tippe, külgi, nurki; 



( 

45. joonestab ja tähistab kolmnurga, arvutab kolmnurga ümbermõõdu; 
46. leiab jooniselt ja nimetab kolmnurga lähisnurki, vastasnurki, lähiskülgi, 

vastaskülgi; 
47. teab ja kasutab nurga sümboleid; 
48. teab ning teisendab pikkus- pindala-, ruumala-, massi- ja ajaühikuid; 
49. teab plaanimõõdu tähendust, kasutab seda ülesandeid lahendades; 
50. teab kolmnurga sisenurkade summat ja rakendab seda puuduva nurga 

leidmiseks; 
51. teab kolmnurkade võrdsuse tunnuseid KKK, KNK, NKN ning kasutab neid 

ülesannete lahendamisel; 
52. liigitab joonistel etteantud kolmnurki nurkade ja külgede järgi; 
53. joonestab teravnurkse, täisnurkse ja nürinurkse kolmnurga; 
54. joonestab erikülgse, võrdkülgse ja võrdhaarse kolmnurga; 
55. joonestab kolmnurga kolme külje järgi, kahe külje ja nendevahelise nurgajärgi 

ning ühe külje ja selle lähisnurkade järgi; 
56. näitab ja nimetab täisnurkse kolmnurga külgi; 
57. näitab ja nimetab võrdhaarses kolmnurgas külgi ja nurki; 
58. teab võrdhaarse kolmnurga omadusi ja kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
59. tunneb mõisteid alus ja kõrgus, joonestab iga kolmnurga igale alusele kõrguse; 
60. mõõdab kolmnurga aluse ja kõrguse ning arvutab pindala; 
61. arvutab kuubi ja risttahuka pindala j a ruumala; 
62. selgitab negatiivsete arvude tähendust, toob nende kasutamise kohta elulisi 

näiteid; 
63. teab, et naturaalarvud koos oma vastandarvudegaja arv null moodustavad 

täisarvude hulga; 
64. võrdleb täisarve ja järjestab neid; 
65. teab arvu absoluutväärtuse geomeetrilist tähendust; 
66. leiab täisarvu absoluutväärtuse; 
67. liidab ja lahutab positiivsete ja negatiivsete täisarvudega, tunneb arvutamise 

reegleid; 
68. vabaneb sulgudest, teab, et vastandarvude summa on null ja rakendab seda 

teadmist arvutustes; 
69. rakendab korrutamise ja jagamise reegleid positiivsete ja negatiivsete 

täisarvudega arvutamisel; 
70. arvutab kirjalikult täisarvudega; 
71. tunneb ristkoordinaadistikku tasandil; 
72. teab koordinaatveerandite numeratsiooni; 
73. loeb koordinaattasandil asetseva punkti koordinaate; 
74. määrab punkti koordinaate ristkoordinaadistikus; 
75. joonestab lihtsamaid graafikuid; 
76. loeb graafikuid, sh liiklusohutusalaste graafikute lugemine ja analüüsimine; 
77. analüüsib ja lahendab kahe- ja lihtsamaid kolmetehtelisi tekstülesandeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika VI klassile, I osa. - Tallinn, Koolibri 2002. 
2. A. Telgmaa, E. Nurk. Matemaatika VI klassile, II osa. - Tallinn, Koolibri 2002. 
3. T. Kaljas, E. Nurk. Matemaatika töövihik 6. klassile - Tln: Koolibri, 2002 



('"'"'\ ~ 

Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Harilik murd. Arvutamine posiitiivsete Kursusele või teemale 
~korranuIIlber: 1 teema nimetus: harilike murdudega planeeritud tundide arv~ 70 

-

õ 'l!l peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 
ffi. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevuse d 
1 Kordamine. Arvutamine naturaalarvude ja kümnendmurdudega. Tekstülesanded. Avaldise lihtsustamine ja 6,27,30,31, Elukestev õpe ja loodusõpetus 

väärtuse arvutamine. Pindala ja mumala. Mõõtühikute teisendused. 48 katjääriplaneeri- ajalugu 
mine eesti keel 

2 Harilik murd kui jagatis. Murru lugeja ja nimetaja, nende tähendused. Murrujoon ja jagamismärk. 1 Teabekeskkond loodusõpetus 
3 Hariliku murru kujutamine arvkiirel 2,3 
4 Lihtmurd ja liigmurd, nende võrdlemine arvuga 1 4,5 muusika 
5 Hari1iku murru põhiomadus. Murru taandamine. Taandumatu murru mõiste 6,7,8 loodusõpetus 
6 Murru laiendamine. Laiendaja mõiste. Laiendamine antud nimetajani. Murdude teisendamine ühenimelisteks 9, 10, 11 
7 Harilike murdude võrdlemine jajätjestamine. Ühenimeliste ja võrdsete lugejate murdude võrdlemine 10 
8 Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine 12 
9 Liigmurru täis- ja murdosa. Täisosa eraldamine. Segaarvu mõiste. 13 
10 Segaarvude liitmine ja lahutamine 12 loodusõpetus 
11 Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine 12 
12 Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks 18 Teabekeskkond loodusõpetus 
13 Harilikumurru teisendamine kümnendmurruks. Lõplikja lõpmatu kümnendmurd. Perioodiline kümnendmurd, 19,22 Teabekeskkond loodusõpetus 

selle periood 
14 Hariliku murru kümnendlähendid 19 
15 Harilike murdude korrutamine 14 
16 Pöördarvud 15 
17 Harilike murdude jagamine 16 
18 Ülesannete lahendamine kõikidele tehetele murdudega 20,21,22,27 Väärtused ja 

kõlblus 
19 Osa leidmine arvust 23,29 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
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Protsendi mõiste, protsentides määratud osa leidmine tervikust 24, 25, 26, 28, 
29 

loodusõpetus 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Geomeetrilised kujundid planeeritud tundide arv: 60 

õ 'P ilesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevused 
1 Ringjoon, selle keskpunkt, raadius ja diameeter. Ringjoone kaar. Ring 33 Kultuuriline loodusõpetus 

identiteet kunst 
2 Täispööre, selle suurus kraadides. Ringi sektor 33,34 ajalugu 
3 Sektordiagramm 37,38 Teabekeskkond loodusõpetus 
4 Ringjoone pikkus. Arv Jr 35,36 ajalugu 

5 Ringi pindala 36 Keskkond ja ajalugu 
jätkusuutiik areng loodusõpetus 

6 Kolmnurk, selle tipud, nurgadja küljed. Nurga lähisküljed, külje lähisnurgad. Kolmnurga külgede omadus. 44,45,46,47 loodusõpetus 
Kolmnurga ümbermõõt kunst 

7 Peegeldus sirgest. Kujutis, peegeldustelg. Sümmeetrilised kujundid, sümmeetriatelg. Võrdsed kujundid. 39,40,41 Kultuuriline loodusõpetus 
Telgsümmeetrilised kujundid identiteet kunst 

8 Lõigu poolitamine sirkli ja joonIaua abil. Lõigu keskristsirge, selle omadus 42 töö- ja 
tehnoloogia-
õpetus 

9 Antud sirge ristsirge joonestamine sirkli ja joonIaua abil. Ristsirge omadus. Punkti kaugus sirgest 42 
10 Nurga poolitamine sirkli ja joonIaua abil. Nurgapoolitaja, selle omadus 43 
11 Kolmnurga sisenurkade summa 50 
12 Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi. Kolmnurkade võrdsuse tunnus KKK 51,55 
13 Kolmnurga joonestamine kolme külje ja nendevahelise nurga järgi. Kolmnurkade võrdsuse tunnus KNK 51,55 
14 Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi. Kolmnurkade võrdsuse tunnus NKN 51,55 
15 Kolmnurkade liigitamine nurkade ja külgede järgi. Teravnurkne, nürinurkne ja täisnurkne kolmnurk. Erikülgne, 52,56,57 Teabekeskkond 

võrdhaame ja võrdkülgne kolmnurk. Võrdhaarse kolmnurga alus, haarad, alusnurgad ja tipunurk 
16 Võrdhaarse kolmnurga omadused. Võrdkülgse kolmnurga nurkade omadus 58 
17 KO~ll~ga alus ja kõrgus 59 
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18 Kolmnurga pindala. Täisnurkse kolmnurga pindala 59,60 Teabekeskkond 
Keskkond ja 
jätkusuutIik areng 
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Õppeaine: Matemaatika I 

Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 175 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: Positüvsed ja negatüvsed täisarvud planeeritud tundide arv~_ 35 

- I 

õ 'PI peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 

I nr. õpitulemused abil kujundatavad 
pädevused 

1 Negatiivsed arvud. Temperatuuri mõõtmine, mõõtmise nullpunkt. Positiivsed arvud. Arv O. Kõrguste 62 Kultuuriline loodusõpetus 
mõõtmine. Suuruse muutumine identiteet, 

Teabekeskkond 
2 Arvtelg, selle nullpunkt ja kujutamisühik. Arvu kujutis. Arvtelje positiivne ja negatiivne suund. Positiivsete ja 64 Teabekeskkond loodusõpetus 

negatiivsete täisarvude kujutamine arvteljel. Punkti koordinaadi mõiste. Koordinaattelg ajalugu 
3 Hulk ja selle element. Naturaalarvude hulk. Sümbolid E ja ~. Osahulga mõiste. Sümbolid e ja et. ajalugu 
4 Vastandarvud. Täisarvude hulk. Ratsionaalarvude hulk. Arvu vastandarvu tähis 63 loodusõpetus 
5 Arvu absoluutväärtus 65,66 loodusõpetus 

kehaline 
kasvatus 

6 Ratsionaalarvude võrdlemine ja jäljestamine, seos arvteljega. Võrratusmärgid::; ja ~. Positiivsuse, negatiivsuse, 64 loodusõpetus 
mittepositiivsuse ja mittenegatiivsuse kiljutamine võrratuse abil 

7 Arvutamine täisarvudega 65,66,67,77 Teabekeskkond 
8 Punkti asukoha määramine tasandil. Koordinaatteljestik. Koordinaatide alguspunkt. Abstsisstelgja ordinaattelg, 71, 72, 73, 74 loodusõpetus 

koordinaattasand. Punkti abstsiss ja ordinaat. Punkti koordinaadid. Koordinaatveerandid tasandil 
9 Temperatuuri graafik, ühtlase liikumise graafik ja teisi empiirilisi graafikuid 

-- ----
~6,7~ Tervis ja ollutus loodusõpetus 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: II Klass: 1 6. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4 teema nimetus: __ Kordamine planeeritud tundide arv: 10 

-~ - - -~ -

õ 'P peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivate teemade Lõiming 
nr. õpitulemused abil kujundatavad 

pädevused 
1 Tehted harilike ja kümnendmurdudega 12,13,14,17, Teabekeskkond loodusõpetus 

20,21,22,26, 
27,29,77 

2 Geomeetrilised kujundid. Geomeetrilised konstruktsioonid 48,49,51,55, Teabekeskkond loodusõpetus 
58,60,77 töö- ja 

tehnoloogia-
õpetus 
kunst 

3 Positiivsed ja negatiivsed täisarvud ~70, 76, 77 Teabekeskkond loodusõpetus 
-~ -- --- --- - -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

• Arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 
• modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 
• püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliseIt; 
• töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 
• omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 
• kasutab õppides IKT -vahendeid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Õpitulemused 

1. Kasutab õigesti märgireegleid ratsionaalarvudega arvutamisel; 
2. eri liiki murdude korral hindab, mil viisil arvutades saab täpse vastuse ja kuidas on 
otstarbekas arvutada; 

3. mitme tehtega ülesandes kasutab vastandarvude summa omadust ja liitmise 
seadusi; 

4. korrutab ja jagab positiivseid ja negatiivseid harilikke murde (ka segaarve); 
5. arvutab mitme tehtega ülesannetes, milles on kuni neli tehetja ühed sulud, näiteks 
6. selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust; 
7. teab peast ( lisaks 4. ja 5. klassis õpitule) astmete 24 ;25 ;2 6 ;3 4 ;104 ;105 ;106 

väärtust; 
8. astendab negatiivset arvu naturaalarvuga, teab sulgude tähendust [ näit: 

(- 2Yvõi - 26
]; 

9. tunneb tehete järjekorda, kui arvutuste s on astendamistehteid; 
10. sooritab taskuarvutil tehteid ratsionaalarvudega 
11. toob näiteid igapäevaelu olukordadest, kus kasutatakse täpseid, kus ligikaudseid 
arve; 
12. ümardab arve etteantud täpsuseni; 
13. ümardab arvutuste (ligikaudseid) tulemusi mõistlikult; 
14. selgitab promilli tähendust; 
15. leiab antud osamäärajärgi terviku; 
16. väljendab kahe arvujagatist ehk suhet protsentides; 
17. leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest ja selgitab, mida tulemus näitab; 
18. leiab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides; 
19. eristab muutust protsentides muutusest protsendipunktides; 
20. tõlgendab reaalsuses esinevaid protsentides väljendatavaid suurusi, lahendab kuni 
kahesammulisi protsentülesandeid; 
21. rakendab protsentarvutust reaalse sisuga ülesannete lahendamisel;. 
22. arutleb ühishüve ja maksude olulisuse üle ühiskonnas; 
23. selgitab laenudega seotud ohte ja kulutusi ning oskab etteantud lihtsa juhtumi 
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varal hinnata laenamise eeldatavat otstarbekust; 
24. koostab isikliku eelarve; 
25. hindab kriitiliselt manipuleerimisvõtteid (näiteks laenamisel); 
26. moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, 
moodustab sageduste ja suhteliste sageduste tabeli ja iseloomustab seda aritmeetilise 
keskmise ja diagrammide abil; 

27. joonestab sektordiagrammi (nii arvutil kui ka käsitsi); 
28. selgitab tõenäosuse tähendust; 
29. katsetulemuste vahetu loendamise kaudu arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse 
tõenäosuse; 
30. arvutab ühetähelise tähtavaldise väärtuse, näiteks 2b+b2

, a2
; 

31. koostab lihtsamaid avaldisi (näiteks pindala j a ruumala); 
32. selgitab näidete põhjal muutuva suuruse ja funktsiooni olemust; 
33. teab sõltuva ja sõltumatu muutuja tähendust; 
34. selgitab võrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal (nt teepikkus ja aeg; 
rahasummaja kauba kogus); 
35. kontrollib tabelina antud suuruste abil, kas on tegemist võrdelise sõltuvusega; 
36. otsustab graafiku põhjal, kas on tegemist võrdelise sõltuvusega; 
37. toob näiteid võrdelise sõltuvuse kohta; 
38. leiab võrdeteguri; 
39.joonestab võrdelise sõltuvuse graafiku; 
40. selgitab pöördvõrdelise sõltuvuse tähendust eluliste näidete põhjal (nt ühe kilo
grammi kauba hind ja teatud rahasumma eest saadava kauba kogus; kiirus ja aeg ); 
41. kontrollib tabelina antud suuruste abil, kas on tegemist pöördvõrdelise 
sõltuvusega; 

42. saab graafiku põhjal aru, kas on tegemist pöördvõrdelise sõltuvusega; 
43.joonestab pöördvõrdelise sõltuvuse graafiku nii käsitsi kui ka arvuti abil; 
44. teab, mis on lineaarne sõltuvus; eristab lineaarliiget ja vabaliiget; 
45.joonestab lineaarfunktsiooni avaldise põhjal graafiku; 
46. otsustab graafiku põhjal, kas funktsioon on lineaarne või ei ole; 
47. lahendab võrdekujulise võrrandi; 
48. lahendab murdarvuliste kordajatega lineaarvõrrandeid; 
49. koostab lihtsamate tekstülesannete lahendamiseks võrrandi, lahendab selle; 
50. kontrollib tekstülesande lahendit; 
51.lahendab (tekst)ülesandeid protsentarvutuse kohta; 
52. koostab lineaarvõrrandi etteantud teksti järgi, lahendab tekstülesandeid 
lineaarvõrrandi abil; 
53. modelleerib õpetajajuhendamisellihtsamas reaalses kontekstis esineva probleemi 
ja tõlgendab saadud tulemusi õpetajajuhendamisel. 
54. teab, mis on hulknurk, näitab hulknurga tippe, külgi ja nurki, lähiskülgi ja 
lähisnurki; 
55. saab aru mõistest korrapärane hulknurk; 
56. arvutab hulknurga ümbermõõtu, sisenurkade summa ja korrapärase hulknurga 
ühte nurka; 
57. joonestab etteantud külgede ja nurgaga rööpküliku, tema diagonaalid ja kõrguse; 
58. teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide omadusi, kasutab neid 
ülesannete lahendamisel; 
59. mõõdab rööpküliku küljed ja kõrguse, arvutab ümbermõõdu ja pindala; joonestab 
etteantud külje ja nurga järgi rombi; 
60. teab rombi diagonaalide ja nurkade omadusi, kasutab neid ülesannete 
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lahendamisel; 
61. joonestab ja mõõdab rombi külgi, kõrgust ja diagonaale, arvutab ümbermõõdu ja 
pindala; 
62. tunneb kehad e hulgast kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma; 
63. näitab ja nimetab kolmnurkse ja nelinurkse püstprisma põhitahke, näitab selle 
tippe, külgservi, põhiservi, prisma kõrgust, külgtahke, põhja kõrgust; arvutab 
kolmnurkse ja neIinurkse püstprisma pindala ja ruumala 
64. teab mõisteid üksliige ja selle kordaja; 
65. teab, et kordaja 1 jäetakse kirjutamata ja miinusmärk üksliikme ees tähendab 
kordajat (-1); 
66. viib üksliikme normaalkujule ja leiab selle kordaja; 
67. korrutab ühe ja sama alusega astrneid am. an = am

+
n 

; 

68. astendab korrutise (a·b)n =an ·bn
; 

69 d b ( m)n m"n . asten a astme a = a ; 
70. jagab võrdsete alustega astmeid am : an = am-n; 

71. astendab jagatise (a : bY = an : bn 
; 

72. koondab üksliikmeid;(teab, et koondada saab üksnes sarnase id ükslUkrneid;) 
73. korrutab ja astendab üksliikmeid; 
74. teab, et 10-1 = 0,1; 10-2 = 0,01; 10-3 = 0,001; 10-4 = 0,0001 

75. kirjutab kümnendmurru 10-ne astmete abil; 
76. kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul, selgitab standardkujuliste arvude 
kasutamist teistes õppeainetes ja igapäevaeius; 
77. teab, et arvu 10 astrneid läheb vaja edaspidi erinevate loodusteaduste õppimisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika VII klassile. - Tallinn, Koolibri 
2. Malle Saks. Matemaatika tööviliik 7. klassile. I osa; II osa. - 2011 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Ratsionaalarvud. Protsentarvutus. Statistika Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 1 teema nimetus: algmõisted. planeeritud tundide arv: 55 

õ 'PI ileSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Ratsionaalarvud. 1-5 
2. Tehted ratsionaalarvudega. 1-5 
3. Arvutamine taskuarvutiga. 1-5 
4. Kahe punkti vaheline kaugus arvteljel. 1-5 
5. Tehete järjekord. 1-5 
6. Naturaalarvulise astendajaga aste. 6-10 
7. Arvu kümme astmed. 6-10 Loodusained 
8. Suurte arvude kitjutamine kümne astmete abil. 6-10 
9. Täpsed j a ligikaudsed arvud. 11-13 
10. Arvutustulemuste otstarbekohane ümardamine. 11-13 
11. Tüvenumbrid. 11-13 
12. Promilli mõiste (tutvustavait). 14 Tervis ja ohutus 
13. Arvu leidmine tema osamäära ja protsendimäära järgi. 15-17 ülesanded Loodusained 
14. Jagatise väljendamine protsentides. 18 tervisliku toidu 
15. Protsendipunkt. 19 kohta 
16. Suuruse muutumise väljendamine protsentides. 20-25 
17. Andmete kogumine ja korrastamine. 26 
18. Statistilise kogumi karakteristikud (aritmeetiline keskmine). 26 Teabekeskkond Inimeseõpetus 
19. Sektordiagramm. 27 Loodusained 
20. Tõenäosuse mõiste. 28,29 
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Õppeaine: Matemaatika I 

Kooliaste: III Klass: /7. Õppetundide arv kokku: 175 , 

Kursuse või teema I Kursuse või Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Lineaarfunktsioon. Võrrand. planeeritud tup.dide arv: 30 

õ 'P] [leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
I. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. 30 
2. Lihtsate tähtavaldiste koostamine. 31 Tervis ja 
3. Võrdeline sõltuvus. 32-39 ohutus Füüsika ja 
4. Võrdelise sõltuvuse graafik. 32-39 keemia 
5. Võrdeline jaotamine. 32-39 
6. Pöördvõrdeline sõltuvus. 40-43 
7. Pöördvõrdelise sõltuvuse graafik. 40-43 
8. Lineaarfunktsioon. 44-46 
9. Lineaarfunktsiooni graafik. 44-46 Loodusõpetus 
10. Lineaarfunktsiooni rakendamise näiteid. 44-46 
Il. Võrrandi mõiste. 47-53 
12. Võrrandite samaväärsus. 47-53 
13. Võrrandi põhiomadused. 47-53 
14. Võrdekujulise võrrandi lahendamine. 47-53 
15. Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate tekstülesannete lahendamine võrrandi abil. 47-53 

-- -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: Geomeetrilised kujundid. planeeritud tundide arv: 20 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Hulknurk. 54-56 Tehnoloogia ja Tehnoloogia-
2. Hulknurga ümbermõõt. 54-56 innovatsioon õpetus 
3. Hulknurga sisenurkade summa. 54-56 
4. Rööpkülik. 57-59 
5. Rööpküliku omadused. 57-59 
6. Rööpküliku pindala. 57-59 
7. Romb. 60,61 
8. Rombi omadused. 60,61 
9. Rombi pindala. 60,61 
10. püstprisma. 62,63 
Il. Püstprisma pindala. 62,63 
12. Püstprisma ruumala. 

-- -- --
62,63 

----- -- - -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: /7. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 4 teema nimetus: Üksliikmed. planeeritud tundide arv:_ 30 

---~ -~ 

õ 
~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Üksliige. 64-66 
2. Sarnased üksliikmed. 64-66 Teabekeskkond 
3. Naturaalarvulise astendajaga astmed. 67-71 
4. Võrdsete alustega astmete korrutamine ja jagamine. 67-71 
5. Astendaja null. 67-71 
6. Negatiivse täisarvulise astendajaga astmete näiteid 67-71 
7. Korrutise astendamine. 67-71 
8. Jagatise astendamine. 67-71 
9. Astme astendamine. 67-71 
10. Üksliikmete liitmine ja lahutamine. 72 , 

Il. Üksliikmete korrutamine. 73 
12. Üksliikmete astendamine. 73 i 

13. Üksliikmete jagamine. 73 
14. Ülesandeid tehetele naturaalarvulise astendajaga astmetega. 73 Tehnoloogia ja Tehnoloogia- J 
15. Arvu 10 negatiivse täisarvulise astendajaga aste. 74-76 innovatsioon õpetus I 

16. Arvu standardkuju, selle rakendamise näiteid 74-76 Loodusõpetus I 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5 teema nimetus: Ajareserv. Üldist av kordamine. planeeritud tundide arv: 15 

õ 
~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
l. Arvutamine ratsionaalarvudega. Lihtsustamine. Ülesanded. 
2. Võrrandid. Võrratused. Tekstülesanded võrrandi koostamisele. Ülesanded. 
3. Geomeetrilised kujundid, nende omadused. Ülesanded. 

-
Märkus: rõhuasetus teemade kordamisel jääb aineõpetajale. 

- '--- - -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III / Klass: /8. 

Õppe-eesmärgid 

• Arutleb loogiliseIt, põhjendab ja tõestab; 
• modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 
• püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliseIt; 
• töötab välja lahendusstrateegiaidja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 
• omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 
• kasutab õppides IKT -vahendeid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Õpitulemused 

1. Teab mõisteid hulkliige, kaksliige, kolmliige ja nende kordajad; 
2. korrastab hulkliikmeid; 
3. arvutab hulkliikme väärtuse; 
4. liidab ja lahutab hulkliikmeid, kasutab sulgude avamise reeglit; 
5. korrutab ja jagab hulkliikme üksliikmega; 
6. toob teguri sulgudest välja; 
7. korrutab kaksliikmeid; 
8. leiab kahe üksliikme summa ja vahe korrutise (a-bXa+b)= a2 _b2; 

9. leiab kaksliikme ruudu (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2; 

10. korrutab hulkliikmeid; 
11. tegurdab avaldist kasutades ruutude vahe ning summa ja vahe ruudu valerneid; 
12. teisendab ja lihtsustab algebralisi avaldisi; 
13. tunneb ära kahe tundmatuga lineaarse võrrandisüsteemi; 
14. lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi graafiliseIt (nii käsitsi kui ka 
arvuti abil); 
15. lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi liitmisvõttega; 
16. lahendab kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi asendusvõttega; 
17. lahendab lihtsamaid tekstülesandeid kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi 
abil; 
18. selgitab definitsiooni ning teoreemi, eelduse ja väite mõistet; 
19. kasutab dünaamilise geomeetria pro grammi seaduspärasuste avastamisel ja 
hüpoteeside püstitamisel; 

20. selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 
21. defineerib paralleelseid sirgeid, teab paralleelide aksioomi; 
22. teab, et 

a) kui kaks sirget on paralleelsed kolmandaga, siis nad on paralleelsed 
teineteisega; 

b) kui sirge lõikab ühte kahest paralleelsest sirgest, siis ta lõikab ka teist; 
e) kui kaks sirget on risti ühe j a sama sirgega, siis need sirged on teineteisega 

paralleelsed; 
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23. näitab joonisel ja defineerib lähisnurki ja põiknurki; 
24. teab sirgete paralleelsuse tunnuseid ning kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
25.joonestab ja defineerib kolmnurga välisnurga; 
26. kasutab kolmnurga välisnurga omadust; 
27 . leiab kolmnurga puuduva nurga kahe etteantud nurga j ärgi, leiab võrdhaarse 
kolmnurga tipunurga alusnurgajärgi ja vastupidi; 
28.joonestab ja defineerib kolmnurga kesklõigu; 
29. teab kolmnurga kesklõigu omadusi ja kasutab neid ülesannete lahendamised; 
30. defineerib ja joonestab trapetsi; 
31. liigitab nelinurki; 
32. joonestab ja defineerib trapetsi kesklõigu; 
33. teab trapetsi kesklõigu omadusi ning kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
34. defineerib ja joonestab kolmnurga mediaani, selgitab mediaanide lõikepunkti 
omaduse; 

35.joonestab etteantud raadiuse või diameetriga ringjoone; 
36. leiab jooniselt ringjoone kaare, kõõlu, kesknurgaja piirdenurga; 
37. teab seost samale kaarele toetuva kesknurgaja piirdenurga suuruste vahel ning 
kasutab seda teadmist ülesannete lahendamisel; 
38.joonestab ringjoone lõikajaja puutuja; 
39. teab puutujaja puutepunkti tõmmatud raadiuse vastastikust asendit ja kasutab seda 
ülesannete lahendamisel; 
40. teab, et ühest punktist ringjoonele joonestatud puutujate korral on 
puutepunktid võrdsetel kaugustel sellest punktist ning kasutab seda ülesannete 
lahendamisel; 

41. teab, et kolmnurga kõigi külgede keskristsirged lõikuvad ühes ja samas punktis, 
mis on kolmnurga ümberringjoone keskpunkt; 
42. joonestab kolmnurga ümberringjoone (käsitsi joonestusvahendite abil ja arvuti 
abil); 
43. teab, et kolmnurga kõigi nurkade poolitajad lõikuvad ühes ja samas punktis, mis 
on kolmnurga siseringjoone keskpunkt; 

44. joonestab kolmnurga siseringjoone (käsitsi joonestusvahendite abil ja arvuti abil); 
45.joonestab korrapäraseid hulknurki (kolmnurk, kuusnurk, nelinurk, kaheksanurk) 
käsitsi joonestusvahendite abil ja arvuti abil; 
46. selgitab, mis on apoteem ja joonestab selle; 
47. arvutab korrapärase hulknurga ümbermõõdu; 
48. kontrollib antud lõikude võrdelisust; 
49. teab kolmnurkade samasuse tunnuseid ja kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
50. teab teoreeme sarnaste hulknurkade ümbermõõtude ja pindalade kohta ning 
kasutab neid ülesannete lahendamisel; 
51. selgitab mõõtkava tähendust; 
52. lahendab rakendusliku sisuga ülesandeid (pikkuste kaudne mõõtmine; maa-alade 
plaanistamine; plaani kasutamine looduses); 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika VIII klassile. - Tallinn, Koolibri 
2. Malle Saks. Matemaatika töövihik 8. klassile. I osa; II osa. - 2012 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Hulklükmed planeeritud tundide arv: 40 

- ---- -- -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Hulkliige. 1 
2. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine. 2-4 Teabekeskkond 
3. Hulkliikme korrutamine ja jagamine üksliikmega. 5 Füüsika 
4. Hulkliikme tegurdamine ühise teguri sulgudest väljatoomisega. 6 
5. Kaksliikmete korrutamineo 7 
6. Kahe üksliikme summa ja vahe korrutis. 8 
7. Kaksliikme ruut. 9 
8. Hulkliikmete korrutamine. 10 
9. Kuupide summa ja vahe valemid, kaksliikme kuup tutvustavalt. 10 Tehnoloogia ja 
10. Hulkliikme tegurdamine valemite kasutamisega. Il innovatsioon 
11. Algebralise avaldise lihtsustamine. 12 

- ~----
Füüsika 

- --- ---- - -
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nime!lIs: ~ahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem planeeritud tundide arv:_ 25 

L --

õ 'p !lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Lineaarvõrrandi lahendamine. 13 
2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline esitus. 14 Tehnoloogia ja Loodusained I 

3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliseIt. 14 innovatsioon 
4. Liitmisvõte. 15 
5. Asendusvõte. 16 I 

6. Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate tekstülesannete lahendamine kahe tundmatuga 
lineaarvõrrandisüsteemi abil. 17 I 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: Is. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 3 teema nimetus: Geomeetrilised kujundid planeeritud tundide arv:_ 60 

'---~-- '---~ - -

õ 'P' peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Definitsioon. Aksioom. 18 
2. Teoreemi eeldus ja väide. 18, 19 
3. Näiteid teoreemide tõestamisest. 20 
4. Kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekkivad nurgad. 21-24 
5. Kahe sirge paralleelsuse tunnused. 22 
6. Kolmnurga välisnurk, selle omadus. 25,26 
7. Kolmnurga sisenurkade summa. 27 
8. Kolmnurga kesklõik, selle omadus. 28,29 
9. Trapets. 30,31 
10. Trapetsi kesklõik, selle omadus. 32,33 
Il. Kolmnurga mediaan. 34 
12. Mediaanide lõikepunkt ehk raskuskese, selle omadus. 34 
l3. Kesknurk. 35 
14. Ringjoone kaar. 35 
15. KÕõl. 36 
16. Piirdenurk, selle omadus. 37 
17. Ringjoone lõikaja ja puutuja. 38 Telmoloogiaõpet 
18. Ringjoone puutuja ja puutepunkti joonestatud raadiuse ristseis. 39,40 
19. Kolmnurga ümber- ja siseringjoon. 41-44 
20. Kõõl- ja puutujahulknurk, apoteem. 45-47 
2I. Võrdelised lõigud. 48 
22. Sarnased hulknurgad. 49 
23. Kolmnurkade samasuse tunnused. 50 , 

24, Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe. 
- --~~ ---- ~ - -
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25. Sarnaste hulknurkade pindalade suhe. 50 J 
26. Geograafia, 

I 

Maa-alade kaardistamise näiteid. 51,52 keh. kasvatus 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4 teema nimetus: Ajareserv. Üldistav kordamine. _plan~eritud tundide arv: 15 

- -- - - - -

õ 'P ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Tehted hulkliikmetega. Algebralise avaldise lihtsustamine. Ülesanded. 1-12 
2. Võrrandisüsteemi lahendamine. Tekstülesanded võrrandisüsteemi koostamisele. Ülesanded. l3-l7 
3. Geomeetrilised kujundid, nende omadused. Ülesanded. 

Märkus: rõhuasetus teemade kordamisel jääb aineõpetajale. 18-52 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Arutleb loogiliselt, põhjendab ja tõestab; 
• modelleerib looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse; 
• püstitab ja sõnastab hüpoteese ning põhjendab neid matemaatiliseit; 
• töötab välja lahendusstrateegiaid ja lahendab erinevaid probleemülesandeid; 
• omandab erinevaid info esitamise meetodeid; 
• kasutab õppides IKT -vahendeid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Eristab ruutvõrrandit teistest võrranditest; 
2. nimetab ruutvõrrandi liikmed ja nende kordajad; 
3. viib ruutvõrrandeid normaalkujul; 
4. liigitab ruutvõrrandeid täielikeks ja mittetäielikeks; 
5. taandab ruutvõrrandi; 
6. lahendab mittetäielikke ruutvõrrandeid; 
7. lahendab taandamata ruutvõrrandeidja taandatud ruutvõrrandeid vastavate 
lahendivalemite abil; 

8. kontrollib ruutvõrrandi lahendeid; 
9. selgitab ruutvõrrandi lahendite arvu sõltuvust ruutvõrrandi diskriminandist; 
1 O.lahendab lihtsamaid, sh igapäevaeluga seonduvaid tekstülesandeid ruutvõrrandi 
abil; 

11. õpetaja juhendamisel modelleerib ja lahendab lihtsaid, reaalses kontekstis 
esinevaid probleeme ja tõlgendab tulemusi; 

12. eristab ruutfunktsiooni teistest funktsioonidest; 
13. nimetab ruutfunktsiooni ruutliikme, lineaarliikme ja vabaliikme ning nende 
kordajad; 

14. joonestab ruutfunktsiooni graafiku (parabooli) (käsitsi ja arvutiprogrammi abil) ja 
selgitab ruutliikme kordaja ning vabaliikme geomeetrilist tähendust; 

15. selgitab nullkohtade tähendust, leiab nullkohad graafikultja valemist; 
16. loeb jooniselt parabooli haripunkti, arvutab parabooli haripunkti koordinaadid; 
17. paraboolide uurimiseks joonestab graafikud arvutiprogrammi abil (nt Wiris; 
Geogebra; Funktion); 

18. kasutab funktsioone lihtsamate reaalsusest tulenevate probleemide 
modelleerimisel; 

19. tegurdab ruutkolmliikme vastava ruutvõrrandi lahendamise abil; 
20. teab, millist võrdust nimetatakse samasuseks; 
21. teab algebralise murru põhiomadust; 
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22. taandab algebralise murru kasutades hulkliikmete tegurdamisel korrutamise 
abivalemeid, sulgude ette võtmist ja ruutkolmliikme tegurdamist; 

23. laiendab algebralist murdu; 
24. korrutab, jagab ja astendab algebralisi murde; 
25. liidab ja lahutab ühenimelisi algebralisi murde; 
26. teisendab algebralisi murde ühenimelisteks; 
27. liidab ja lahutab erinimelisi algebralisi murde; 
28.lihtsustab lihtsamaid (kahetehtelisi) ratsionaalavaldisi; 
29. kasutab dünaamilise geomeetria programme seaduspärasuste avastamisel ja 
hüpoteeside püstitamisel; 

30. selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku; 
31. arvutab Pythagorase teoreemi kasutades täisnurkse kolmnurga hüpotenuusi ja 
kaateti; 

32. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi; 
33. trigonomeetriat kasutades leiab täisnurkse kolmnurgajoonelemendid; 
34. tunneb ära kehad e hulgast korrapärase püramiidi; 
35. näitab ja nimetab korrapärase püramiidi põhitahu, külgtahud tipu; kõrguse, 
külgservad, põhuservad, püramiidi apoteemi, põhja apoteemi; 

36. arvutab püramiidi pindala ja ruumala; 
37. skitseerib püramiidi; 
38. arvutab korrapärase hulknurga pindala; 
39. selgitab, millised kehad on pöördkehad; eristab neid teiste kehade hulgast; 
40. selgitab, kuidas tekib silinder; 
41. näitab silindri telge, kõrgust, moodustajat, põhja raadiust, diameetrit, külgpinda ja 
põhja; 

42. selgitab ja skitseerib silindri telglõike ja ristlõike; 
43. arvutab silindri pindala ja ruumala; 
44. selgitab, kuidas tekib koonus; 
45. näitab koonuse moodustajat, telge, tippu, kõrgust, põhja, põhja raadiustja 

diameetrit ning külgpindaja põhja; 
46. selgitab ja skitseerib koonuse telglõike ja ristlõike; 
47. arvutab koonuse pindalaja ruumala; 
48. selgitab, kuidas tekib kera; 
49. eristab mõisteid sfäär j a kera, 
50. selgitab, mis on kera suurring; 
51. arvutab kera pindala ja ruumala; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Nurk, A. Telgmaa, A. Undusk. Matemaatika IX klassile. - Tallinn, Koolibri 
2. Malle Saks. Matemaatika töövihik 9. klassile. I osa; II osa. - 2013 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1 teema nimetus: Ruutvõrrand ja ruutfunktsioon. planeeritud tundide arv: 40 

õ 
_A A 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

l. Arvu ruu~iuur. 1-8 
2. Ruutjuur korrutisest ja jagatisest. 1-8 Teabekeskkond 
3. Ruutvõrrand. 1-8 
4. Ruutvõrrandi lahendivalem. 1-8 
5. Ruutvõrrandi diskriminant. 9 
6. Taandatud ruutvõrrand. 5 
7. Lihtsamate, sh igapäevaeluga seonduvate tekstülesannete lahendamine ruutvõrrandi abil. 10,11 Füüsika 
8. Ruutfunktsioony = ax2 + bx + e, selle graafik. 12-14 
9. Parabooli nullkohad ja haripunkt. 15-18 

-- -- - -
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Õppeaine: Matemaatika , 

Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale I 

j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Ratsionaalavaldised. planeeritud tundide arv: 20 
-~ -- -- -- -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Algebraline murd. 19-22 
2. Algebralise murru taandamine. 19-22 
3. Tehted algebraliste murdudega. 23-27 
4. Ratsionaalavaldise lihtsustamine (kahetehtelised ülesanded). --~._~ - ___ yüüsika 

-~ -- --
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: /9. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 3 Jeemanimetus: Geomeetrilised kujundid. planeeritud tundide arv: 35 

- - -

õ 'P peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Pythagorase teoreem. 29-31 
2. Korrapärane hulknurk, selle pindala. 38 
3. Nurga mõõtmine. 
4. Täisnurkse koIronurga teravnurga siinus. 32 
5. Täisnurkse koIronurga teravnurga, koosinus. 32 
6. Täisnurkse koIronurga teravnurga tangens. 32,33 
7. püramiid. 34,35 
8. Korrapärase nelinurkse püramiidi pindala. 36 Tehnoloogiaõp. 
9. Korrapärase nelinurkse püramiidi ruumala. 37 
10. Silinder. 39-41 
11. Silindri pindala. 43 Loodusained 
12. Silinder, mumala. 43 
13. Koonus. 44,45 
14. Koonuse pindala. 46 
15. Koonuse mumala. 47 
16. Kera. 48,49 
17. Kera, selle pindala. 50 
18. Kera, mumala. 51 
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Õppeaine: Matemaatika 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4 teema nimetus: Üldine kordamine. planeeritud tundide arv: 35 

--

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

Il. Tehted kümnend- ja harilike murdudega. Tehted astmetega. Ruutjuur. Ligikaudsete arvudega 
arvutamise eeskiJjad. Mõõtühikutevahelised teisendused. 

2. Protsentarvutus. 
3. Sündmuse tõenäosus. Statistilise kogumi arvkarakteristikud: aritmeetiline keskmine, mood, 

mediaan, keskmine hälve. 
4. Tehted üks- ja hulkliikmetega. Korrutamise abivalemid. Hulkliikme tegurdamine. Tehted 

algebraliste murdudega. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine. 
5. Ühe tundmatuga lineaar-ja ruutvõrrand. Ruutvõrrandi diskriminant. Kahe tundmatuga 

lineaarvõrrandisüsteemid. Võrrandite ja võrrandisüsteemide graafiline lahendamine. 
Võrrandite ja võrrandisüsteemide abillahenduvad tekstülesanded. Ühe tundmatuga 
lineaarvõrratus. 

6. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon, nende graafikudja omadused 
7. Sirgete lõikumise! tekkivad nurgad. Kahe sirge paralleelsuse tunnused. 
8. Hulknurgad - kolmnurk, ristkülik, ruut, rööpkülik, romb, trapets. Hulknurkade ümbermõõdud 

ja pindalad. Erinevate hulknurkade omadused. Hulknurkade sarnasus. 
9. Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid täisnurkses kolmnurgas. Trigonomeetria 

põhiseosed. 
10. Ringj oon j a ring. Ringj oone pikkus j a ringi pindala. Nurgad ringis. Ringj oone puutu j a. 

Kolmnurga ja korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjooned. 
Il. Tahkkehad: risttahukas, kuup, püströöptahukas, püstprisma, püramiid, nende pindala ja 

ruumala. 
12. Pöördkehad: silinder, koonus ja kera, nende pindala ja ruumala. 
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Ainevaldkond "Loodusained" 

Õppeained: 

loodusõpetus 
bioloogia 

geograafia 
füüsika 
keemia 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

• Suunata õpilasi märkama ja uurima ümbritsevat maailma, 
• Arendada õpilaste keskkonnatundlikkust, mis on keskkonnateadlikkuse 

oluliseks komponendiks 
• Õpitada vaatlema, võrdlema ja rühmitama erinevaid elus- ja eluta looduse 

objekte, nende omadusi 
• Suunata õpilasi märkamaja uurima looduses toimuvaid protsesse, nende 

põhjusi ja tagajärgi ning mõju inimesele. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Teab erinevaid omadusi; 
2. Oskab oma meelte abilomadusi määrata; 
3. Teab, et taimed, loornadja seened on elusolendid; 
4. Teab nimetada elusa ja eluta looduse objekte ja nende omadusi; 
5. Viib läbi lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi; 
6. Eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab 

ja rühmitab neid; 
7. Oskab käituda õppekäigulloodussõbralikult 
8. Teab, et on olemas looduslikudja inimese tehtud asjad ning materjalid; 
9. Kirjeldab looduslikke ja tehislikke objekte erinevate meeltega saadud teabe 

alusel; 
10. Sõnastab oma meelte abil saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide 

omadusi; 
11.Eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning omab ohutunnet tundmatute ainete 

vastu; 
12. Eristab inimese valmistatut looduslikust; 
13. Tunneb huvi looduse j a selle uurimise vastu, kasutab julgelt loovust Ja 

fantaasiat; 
14.Märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab oma kodukoha elurikkust Ja 

maastikulist mitmekesisust; 
15. Väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu 
16. Tunneb rõõmu looduses viibimisest. 
17. Väärtustab nii looduslikku kui inimese loodut ning suhtub neisse säästvalt; 
18. Väärtustab endaja teiste tööd. 
19. Teab, et looduses aset leiduvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning 

valgusest ja soojusest; 
20. Märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, 

kirjeldab aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades); 
21. Toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese 

elus; 
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22. Teeb lihtsamaid loodusvaatlusi - kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab 
vaatlusinfoltabeli põhjal ilma muutumisest; 

23. Teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused; 
24. Oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest; 
25. Teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest; 
26. Toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel; 
27. Oskab käituda õppekäigulloodussõbralikult; 
28. Tunneb kodu- ja kooliümbrust, teab kodu- ja kooliümbruse tüüpilisemaid 

taimi ja loomi; 
29. Vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid; 
30. Oskab vaadelda, nimetada, rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse 

elusaja eluta looduse objekte; 
31. Oskab käituda veekogudel; 
32. Teab tuntumaid kodukohalkooliümbruse vaatamisväärsusi; 
33. Mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema endaja teiste elu;. 
34. Tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu; 
35. Ligub looduses turvaliselt kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib 

koostegutsemise reegleid; 
36. Tunneb huvi oma kodukoha, inimeste lajaloo Ilooduse vastu; 
37. Hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi. 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: I Klass: I 1. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursusevõi teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

Õppesisu 
- -

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 
1. INIMESE MEELED JA AVASTAMINE 1,4,5,6, 7, 8, Väärtus-, Keskkond ja Eesti keel 

Inimese meeled ja avastamine. Elus ja eluta. Asjad ja materjalid 9, 10, 11, 12, sotsiaalne-, ühiskonna Muusika 
13, 14, 15, enese- jätkusuutlik areng Kehaline 
16,17,18, määratlus-, Väärtused ja kasvatus 

õpi-, kõlblus Tööõpetus 
suhtlus-, Tervis ja ohutus 
matemaatika-, Kultuuriline 

identiteet 

2. AASTAAJAD 19,20,21,22, Väärtus-, Keskkond ja Eesti keel 
Aastaaegade vaheIdumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed, loomad ja 23, 24, 25, 26, sotsiaalne-, ühiskonna Muusika 
seened erinevatel aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. 27,28,29,30, enese- jätkusuutlik areng Tööõpetus 

31,32,33,34, määratlus-, Väärtused ja Kunstiõpetus 
35,36,37 õpi-, kõlblus 

suhtlus-, 
matemaatika-, 

---_ .. - -
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

• Erinevate elukeskkondade taimede ja loomadega ning nende peamiste 
eluavaldustega tutvumine õpetab mõistma organismide ja elukeskkonna seoseid 
ning märkama elurikkust ja kohastumusi. 

• Teema loob aluse inimese kui loodusteaduste uurimisobjekti ja keskkonna seoste 
mõistmisele. Tutvutakse inimese tervist mõjutavate teguritega ning tervisliku 
eluviisi tähenduse ja tähtsusega. 

• Teema on oluline uurimuslikus õppes, luues aluse andmete korrektse kogumise, 
vormistamise ja analüüsi oskuste kujundamisel. 

• Teema kujundab loodusvaatluste läbiviimise, andmete kogumise ja järelduste 
tegemise oskust. Teema näitab looduslike tingimuste otsest mõju inimtegevusele 
ja aitab seeläbi mõtestada inimese ja looduse seoseid. 

Õpitulemused 

Laps 

I. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
Il. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Teab õpitud maismaaloomi ja taimi, teab loomade ja taimedega seotud ohtusid; 
teab looduslikke ohte; 
Oskab rühmitadaja ära tunda kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike; 
Kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus 
kõnes; 
Kirjeldab taimede, loomade ja välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga 
ning toob näiteid nende tähtsusest looduses; 
Oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi; 
Teab, et organism hingab, toitub, kasvab, paljuneb; 
Kirjeldab õpitud maismaa loomade välisehitust, toitumist ja kasvamist, seostab 
seda elupaigaga; 
Kirjeldab taimede, välisehitus; märkab ja kirjeldab taimede arengut; 
Eristab mets- ja koduloomi; 
Teab, milleks peetakse koduloomi ja nende vajadusi; 
Teab koduloomadega seotud ohtusid; 
Oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut; 
Teab õpitud veetaimi ja -loomi 
Teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel organismidel on erinevad 
nõudeid elukeskkonnale; 
Teab maismaa- ja veetaimede põhierinevusi; 
Vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades; 
Suhtub hoolivaIt elusolenditesse ja nende vajadustesse; 
Väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses; 
Suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta koduloomi hoolitsuseta; 
Väärtustab uurimuslikku tegevust. 
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21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 

44. 
45. 
46. 
47. 

Teab kehaosade nimetusi; 
Näitab ja nimetab kehaosi; 
Kirjeldab inimese välisehitust kasutades mõõtmistulemusi; 
Teab et toituda tuleb võimalikult mitmekesiselt ning regulaarselt ja et väär 
toitumine toob kaasa tervisehäireid; 
Teab, et kiirtoidud ei ole tervislikud; 
Oskab järgida tervisliku toitumise põhimõtteid ning hügieeninõudeid; 
Oskab leida toiduainete pakenditeIt talle vajalikku teavet; 
Teab, kuidas hoida oma tervist, silmi, hambaid; 
Teab, kelle poole oma tervisernurega pöörduda; 
Järgib hügieeninõudeid, hoolitseb keha puhtuse eest; 
Oskab näha ohtu tundmatutes esemetes; eristada tervisele kasulikke ja kahjulikke 
tegevusi: 
Teab, et inimesed elavad erinevates elukeskkondades; 
Toob näiteid, kuidas inimene muudab oma tegevusega loodust; 
Teab, et oma tegevuses tuleb teistega arvestada; 
Tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise kahjustamist ning toimib 
keskkonda hoidvalt; 
Võrdleb inimeste elu maal ja linnas; 
Väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervist. 
Väärtustab tervislikku eluviisi, tervislikku toitumist ja puhtust; 
Püüab vältida enda ja teiste tervise kahjustamist; 
Väärtustab erinevaid huvisid ja harrastusi. 
Teab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga; 
Viib läbi lihtsate vahenditega tehtavaid praktilisi töid, järgides juhendeid ja 
ohutusnõudeid; 
Kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid 
mõõtmisvahendeid; 
Mõistab mõõtmise vajalikkust; mõistab, et mõõtmine peab olema täpne. 
Teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma; 
Teeb ilmateate põhjal järeldusi ning riietub vastavalt; 
Tunneb huvi uurimuslikku tegevuse vastu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Marge Loks, Üllar Loks "Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile" 1. osa 
2. Marge Loks, Üllar Loks "Loodusõpetuse tööraamat 2. klassile" 2. osa 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: I Klass: 12. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl [lesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
ill. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 
I ORGANISMID JA ELUPAIGAD 1,2,3,4,5, 6, Väärtus-, Keskkond ja Eesti keel 

Maismaataimedja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade 7,8,9, 10, 11, sotsiaalne-, ühiskonna Muusika 
eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad. Veetaimede ja -loomade erinevus 12, 13, 14, 15, enese- jätkusuutIik areng Kunstiõpetus 
maismaa organismidest. 16,17,18,19, määratIus-, Väärtused ja 

20 õpi- ja kõ1b1us 
suhtIuspäde-
vus 

2 INIMENE 21,22,23,24, Väärtus-, Keskkond ja Eesti keel 
Inimene. Välisehitus. Inimese toiduvajadused ja tervislik toitumine. Hügieen kui tervist 25,26,27,28, sotsiaalne-, ühiskonna Muusika 
hoidev tegevus. Inimese elukeskkond. 29,30,31,32, enese- jätkusuutIik areng Kunstiõpetus 

33, 34, 35, 36, määratIus-, Tervis ja ohutus 
37,38,39,40 õpi-, Mina j a tervis 

suhtIus-, 
matemaatika-, 
ettevõtIik-
kuspädevus 

3 MÕÕTMINE JA VÕRDLEMINE 41,42,43,44 Väärtus-, Tervis ja ohutus Matemaatika 
Kaalumine, pikkuse ja temperatuuri mõõtmine. sotsiaalne-, Keskkond ja Eesti keel 

enese- ühiskonna Tööõpetus 
määratIus-, j ätkusuutIik areng Muusika 
õpi-, Kultuuriline Kehaline 

-~ - '---- ~ -~ 

suhtIus- j~ identiteet kasvatus 
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matemaatika 
pädevus 

4 ILM 45,46,47 Väärtus-, Tervis ja ohutus Matemaatika 
Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused. sotsiaalne-, Keskkond ja Inimese-

enese- ühiskonna õpetus. 
määratlus-, jätkusuutlik areng Eesti keel 
õpi-, 
suhtlus-, 
matemaatika-, 
ettevõtlik-
kuspädevus 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: I I Klass: \3. 

Õppe-eesmärgid 

• Teema loob aluse elurikkuse süsteemseks ja süstemaatiliseks tundmaõppimiseks. 
Saadakse ülevaade tähtsamatest organismirühmadest, nende tunnustest, ja seostest 
elukoosluses. Teema aitab mõista elurikkuse tähtsust ja kaitse vajadusi. 

• Teema seostub turvalisusega liiklemises. 
• Teema seostub turvalisusega elektriseadmete käsitlemisel. 
• Teema annab ülevaate plaanist ja kaardist kui teatud maa-a1a mudelitest, mille 

koostamisel kasutatakse leppemärke. Õpitakse lugema ja vahendama infot 
koduümbruse plaanilt ja Eesti kaardilt. Luuakse alus edasisteks 
geo graafiaõpinguteks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Teab, et taimed on elusad organismid; 
2. Teab, et taimed vajavad päikese valgust ja toodavad seente ja loomade poolt 

kasutatavaid toitaineid ja hapnikku; 
3. Nimetab ja oskab näidata taimeosi, leida tunnuseid, mille abil taimi rühmitada; 
4. Eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime; 
5. Teab, et loomade hulka kuuluvad putukad, ämblikud, ussid, kalad, konnad, maod, 

linnud ja imetajad; 
6. Teab, et ühte rühma kuuluvatelloomadel on sarnased tunnused; 
7. Teab, et rästik, puuk, herilane on ohtlikud; 
8. Eristab kala, kahepaikset, roomajat, lindu ja imetajat ning selgrootut sh putukat; 
9. Kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku; 
10. Oskab seostada loomade ehitusIikke ja käitumuslikke eripärasid nende 

elukeskkonnaga; 
11. Tunneb ära õpitud loomi piltide järgi ja looduses; 
12. Väldib loomadega seotud ohte (mürgiseid ja ohtlikke loomi); 
13. Teab seente mitmekesisust; teab, et seened elavad mullas ja teistes organismides; 
14. Teab, et mõningaid seeni kasutatakse toiduainete valmistamiseks ning 

pagaritööstuses; 
15. Eristab söödavaid ning mürgiseid kübarseeni; 
16. Oskab vältida mürgiste seentega (sh hallitusseentega) seotud ohtusid; 
17. Eristab seeni taimedest ja loomadest; 
18. Tunneb õpitud seeni piltide järgi ja looduses; 
19. Teab, et iga11iigil on nimi; 
20. Teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased; 
21. Teab, et looduses on kõik omavahel seotud, et toiduvõrgustike abil saab 

iseloomustada organismidevahelisi suhteid; 
22. Koostab õpitud liikidest lihtsamaid toiduahelaid; 
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23. Tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud 
uurimusülevaatele; 

24. Mõistab, et liikide mitmekesisus on üks loodusrikkusi; 
25. Mõistab, et iga organism on looduses oluline; 
26. Saab aru, et kõik taimed ja loomad on vajalikud, et neil on osa loodusest ja neid 

peab kaitsma; 
27. Mõistab, et seened on elusorganismid ning neid tuleb kaitsta sarnaselt teistele 

organismidega. 
28. Teab liikumise tunnust: keha asukoht muutub teiste kehade suhtes; 
29. Eristab liikumist ja paigalseisu; 
30. Teab, et keha ei saa hetkeliselt liikuma panna ega peatada; 
31. Teab, et pidurdamiselläbib keha teatud teepikkuse; 
32. Teab, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus (kiirus, teekatte 

libedus); 
33. Oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi, 
34. Oskab tänavat (teed) ohutult ületada; 
35. Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 
36. Oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks turvalist kohta ja 

sobivat kiirust; 
37. Oskab kasutada turvavahendeid; 
38. Suhtub positiivselt liikumisse kui kehalisse tegevusse. 
39. Teab lüliti osa vooluringis; 
40. Teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi; 
41. Teab, et niiske keskkond juhib elektrivoolu ja, et elekter võib olla ka ohtlik; 
42. Oskab pistikut pistikupeast õigesti välja tõmmata; 
43. Eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi: 
44. Teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ja rakendab saadud 

teadmisi elektririistade ohutuI kasutamisel; 
45. Kasutab elektrit säästlikult; oskab käsitseda majapidamis- ja olmeelektroonikat 

ning -seadmeid; 
46. Saab aru elektri säästmise vajalikkusest; 
47. Saab aru, et koduses majapidamises kasutatavelekter on inimesele ohtlik ja 

sellega ei tohi mängida 
48. Teab, et kaart on suurema maa-ala mudel ja, et värvused ja märgid kaardil on 

leppemärgid; 
49. Saab aru lihtsast plaanist või kaardist, leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid 

objekte; 
50. Kirjeldab kaardi abil tegelikke objekte, tunneb värvide järgi ära kaardil maismaa 

ja veekogud; 
51. Mõistab, et kaardi abil on võimalik tegelikkust tundma õppida; 
52. Teab põhiilmakaari ja vaheilmakaari; 
53. Teab õpitud kaardiobjekteja oma kodukoha asukohta kaardil; 
54. Kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti kasutades ilmakaari; 
55. Määrab kompassi abil põhja-lõuna suunda; 
56. Näitab Eesti kaardiloma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, madalikke, saari, 

poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvesid ja linnu; 
57. Seostab kaardiobjektid ilmakaartega (näit. Valga asub Lõuna-Eestis) 
58. Saab aru, et ilmakaarte tundmine ning nende määramisoskus on elus vajalik; 
59. Mõistab, et kaardi järgi on võimalik maastikulorienteeruda; 
60. Mõistab, et kaartide kasutamine on vajalik ja uurimine põnev 
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61. Saab aru kaardi legendi ja leppemärkide tundmise vajalikkusest, et kaardi või 
plaani (mudeli) abil on tegelikkust parem tundma õppida. 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: I Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ p peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 

1. Organismide rühmad ja koolielu. 1,2,3,4,5, Väärtus-, Keskkond ja Eesti keel 
Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Liik, 6, 7, 8, 9, sotsiaalne-, ühiskonna Mate-
kooslus, toiduahel. 10, 11, 12, enese- jätkusuutIik maatika 

13, 14, 15, määratlus-, areng. Kunsti-
16,17,18, õpi-, Tervis ja õpetus 
19,20,21, suhtlus- ohutus 
22,23,24, ja mate-
25,26,27 maatika-

pädevus 
2. Liikumine. 28,29,30, Väärtus-, Tervis ja Eesti keel 

Liikumise tunnused. Jõud liikumise põhjusena. Liiklusohutus. 31,32,33, sotsiaalne-, ohutus Kehaline 
34,35,36, enese- Elukestev õpe kasvatus 
37,38 määratlus-, ja karj ääri- Mate-

õpi-, planeerimine maatika 
suhtlus- Väärtus ja 
ja mate- kõlblus 
maatika-
pädevus 

3. Elekter ja magnetism. 39,40,41, Väärtus-, Väärtus ja Eesti keel 
Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. 42,43,44, sotsiaalne-, kõlblus Mate-
Ohutusnõuded. Magnetnähtused. Kompass 45,46,47, enese- Keskkond ja maatika 
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määratlus-, ühiskonna Kunsti-
õpi-, j ätkusuutlik õpetus 
suhtlus- areng 

I ja mate- Kultuuriline 
maatika- identiteet 
pädevus Elukestev õpe 

ja karj ääri-
I 

planeerimine 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4. Plaan j a kaart. 48,49,50, Väärtus-, Väärtus ja Eesti keel 
Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja 51,52,53, sotsiaalne-, kõlblus Mate-

looduses. Tuntumad kõrgustikud madalikud, saared, poolsaared lahed, järved, 54,55,56, enese- Keskkond ja maatika 
jõed ja asulad. Eesti kaardil 57,58,59, määratlus-, ühiskonna Kunsti-

60,61 õpi-, j ätkusuutlik õpetus 
suhtlus- Kultuuriline 
ja mate- identiteet 
maatika- Elukestev õpe 
pädevus ja karj ääri-

planeerimine 
Teabekesk-
kond 
Tervis ja 
ohutus 

---
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

• Teema on õpilastele eriliselt huvi pakkuv. Ainus kord põhikooli jooksul 
tutvutakse maailmaruumi ehitusega, tähtedega, Päikesesüsteemiga ja Maa 
liikumisega Päikesesüsteemis. 

• Õpitakse infot hankima kasutades erinevaid kaarte ja atlast, täitma kontuurkaarti. 
• Tutvutakse planeet Maa mitmepalgelisusega läbi looduskatastroofide 
• Tutvutakse ühe- ja hulkraksete organismidega ning nende eluavaidustega. 
• Omandatakse üldised teadmised hulkrakse taime- ja 100morganismi 

terviklikkusest ja eluavalduste üldistest põhimõtetest ning erinevatest 
keskkonnatingimustest Maal. 

• Omandatakse ettekujutlus elu arengust Maal. 
• Õpitakse kasutama mikroskoopi. 
• Tutvutakse Maa erinevate piirkondade (kõrb, vihmamets, polaaraIad, 

kõrgmäestikud) looduslike tingimustega (põhiliselt temperatuuri ja sademete 
erinevus Eestiga võrreldes) ja elustikuga mõnede näidete varal. 

• Omandatakse ülevaade inimese välis- ja siseehitusest võrdluses imetajate 
loomadega. 

• Omandatakse ettekujutlus inimese arengust Maal. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Tunneb huvi maailmaruumi ehituse suhtes; 
2. Märkab tähistaeva ilu; 
3. Nimetab Päikesesüsteemi planeedid; 
4. Kirjeldab joonise põhjal Päikesesüsteemi ehitust; 
5. Kirjeldab praktilises töö tulemusena loodud mudeli põhjal Päikese ning 

planeetide suhte1isi suurusi ja omavahelisi kaugusi; 
6. Mudeldab Kuu tiirlemist ümber Maa; 
7. Mudeldab Maa tiirlemist ümber Päikese; 
8. Mudeldab Maa pöörlemistja põhjendab gloobus e ja valgusti (taskulambi) abil 

öö ja päeva vaheldumist Maal; 
9. Kirjeldab tähtede asetust galaktikas, 
10. Teab, et Päikesesüsteem asub galaktikas nimega Linnutee; 
11. Jutustab müüti Suurest Vankrist; 
12. Leiab taevasfääril ja taevakaardil Suure Vankri ja Põhjanaela ning määrab 

põhjasuuna; 
13. Teab, et astronoomid uurivad kosmilisi kehi; 
14. Eristab astronoomiat kui teadust ja astroloogiat kui inimeste uskumist; 
15. Leiab eri allikaist infot maailmaruumi kohta etteantud teemal, koostab j a esitab 

ülevaate. 
16. Huvitub Maal toimuvatest loodusprotsessidest, nende toimumise põhjustest ja 

tagajärgedest; 
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17. Kirjeldab gloobust kui Maa mudelit: kuju, pöörlemine, leppemärgide tähendus; 
18. Teab, mida tähendab väljend "poliitiline kaart"; 
19. Nimetab "riigi geograafilise asendi" tunnused; 
20. Iseloomustab maailma poliitilise kaardi järgi etteantud riigi, sh Eesti geograafilist 

asendit; 
21. Leiab atlase kaardilt kohanimede registri j ärgi tundmatu koha; 
22. Kirjeldab vulkaanipurset (tuhapilv, mürgised gaasid, laavavoolud) ja sellega 

kaasnevaid ohtusid loodusele, sh inimesele. Teab, et Maa sisemuses on piirkondi, 
kus kivimid pole kõvad. 

23. Toob näiteid erinevate looduskatastroofide kohta ning iseloomustab nende mõju 
loodusele ja inimeste tegevusele. 

24. Tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu; 
25. Märkab looduse ilu ja erilisust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust; 
26. Märkab elusolendite eluavaldusi ja arvestab neid oma igapäevaelus; 
27. Oskab kasutada valgusmikroskoopi; 
28. Selgitab ühe- ja hulkraksete erinevust; 
29. Nimetab bakterite eluavaldusi ning tähtsust looduses ja inimese elus; 
30. Võrdleb taimede, loomade, seente ja bakterite eluavaIdusi; 
31. Toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, 

mäestikes ning jäävööndis; 
32. Teab, et kõik organismid koosnevad rakkudest; 
33. Teab, et keskkonnatingimused erinevad Maal; 
34. Nimetab organismide eluavaldused; 
35. Väärtustab inimest ja tema vajadusi ning tervislikke eluviise; 
36. Mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; 
37. Toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu; 
38. Kirjeldab inimese elundkondade ülesandeid ja talitiuse üldisi põhimõtteid ning 

vastastikuseid seoseid; 
39. Seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega; 
40. Võrdleb inimest selgroogsete loomadega; 
41. Analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitust; 
42. Toob näiteid taimede, loomade, seente ja bakterite tähtsuse kohta inimese elus; 
43. Põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid ning koostab tervisliku päevarnenüü; 
44. Nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid; 
45. Teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki; 
46. Teab, et paljude loomade ja inimese ehituses on samaseid jooni; 
47. Teab erinevate elusorganismide olulisust inimese elus. 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II Klass: 14. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'PI leSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 
1 MAAILMARUUM 1,2,3,4,5,6, Sotsiaalne ,,Keskkond ja eesti keel 

Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. 7,8,9, 10, 11, pädevus jätkusuutiik matemaatika 
Galaktikad. Astronoomia. 12, 13, 14, 15 Tehnoloogili- areng" kunst 

ne pädevus. 
Kehakultuuri-
pädevus 
Matemaatika-
pädevus 

PLANEETMAA 16,17,18,19, Sotsiaalne ,,Keskkond ja Eesti keel 
Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erirevad kaardid. Mandridja ookeanid. 20,21,22,23 pädevus jätkusuutiik Kunstiõpetus 

Suuremad riigid Euroopa kaardil. Geograafilise asendi iseloomustamine. Eesti asend Tehnoloogili- areng" Ajalugu 
Euroopas. Looduskatastroofid: vulkaanipursked, maavärinad, orkaanid, üleujutused ne pädevus. 

Kehakultuuri-
pädevus. 
Matemaatika-
pädevus 

ELU MITMEKESISUS MAAL 24,25,26,27, Keelepädevus. Keskkond ja Matemaatika 
Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: 28,29,30,31, Sotsiaalne jätkusuutiik Kunstiõpetus 

toitumine, hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine 32,33,34 pädevus areng" 
keskkonnatingimustele. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal Tehnoloogili-

ne pädevus. 
INIMENE 35,36,37,38, Keelepädevus ,,Keskkond ja Eesti keel 
Inimese ehitus: elundid ja eluncikonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi terviklikkus. 39,40,41,42, Sotsiaalne jätkusuutiik Kunstiõpetus 
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Tervislikud eluviisid. Inimese põlvnemineo Inimese võrdlus selgroogsete loomadega. Taimed, 43,44,45,46, pädevus areng", Inimese-
loomad, seened ja mikroorganismid inimese kasutuses. 47 Tehnoloogili- "Väärtused ja õpetus 

ne pädevus. kõlblus" 
Kehakultuuri- "Tervis ja ohutus" 
pädevus 
Kunstipädevus 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II I Klass: Is 

Õppe-eesmärgid 

• Veekogu uurides rakendatakse loodusteaduslikku meetodit, kujundatakse 
uurimisoskusi, õpitakse'vormistamaja esitama uurimistulemusi. 

• Õpitakse tundma vee kui elukeskkonna põhiomadusi ja iseärasusi, vee 
aastaringset liikumist, sellest tulenevaid nähtusi, taimede ja loomade 
kohastumusi eluks veekeskkonnas, veeorganismide elu erinevatel 
aastaaegadel. 

• Õpitakse koostama magevee-elustikus esinevat teoreetilist toiduvõrgustikku ja 
üksikuid toiduahelaid. 

• Tutvutakse Eesti jõgede ja järvedega 
• Põhjavee kui valdava osa Eestimaa joogivee kvaliteet on tähtis igale inimesele. 
• Õpitakse tundma linna- ja maa-asulate erinevust, loodus- ja tehiskeskkonna 

vahekorda ning keskkonnategureid asulas ja nende erinevust looduslikust 
keskkonnast ning taimi ja inimkaaslejaid loomi asulas. 

• Omandatakse põhiarusaamad keskkonnaja tervise seotusest ning asula kui 
elukeskkonnakeskkonnaprobleemidest. 

• Pinnavorme ja pinnamoodisid õppides saavad õpilased esmase ettekujutuse 
erinevatest pinnavormidest oma kodukohas ja Eestis. 

• Soo teemaga käsitletakse soid, nende erinevaid tüüpe, levikut ja teket, 
elutingimusi soos ja soode loodusvarasid. 

• Iseloomustatakse soode elustikku, liikide omavahelisi suhteid ning soode 
kasutamist ja kaitset koos vastavate kaitsealadega. 

Õpitulemused 

UurimusIikud oskused: 
Õpilane 
1) sõnastab uurimisküsimusi/-probleeme ja kontrollib hüpoteese; 
2) kavandab õpetaja juhendamisellihtsamaid praktilisi töid; 
3) teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid; 
4) arutleb loodusteadusliku uurimuse ja praktiliste tööde juhendite üle; 
5) kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke mõõtevahendeid; 
6) analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi; 
7) leiab eri allikatest loodusteaduslikku teavet ning hindab infoallika usaldusväärsust; 
8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust. 
ÕpituIemused 
Õpilane 
1. 
1) väärtustab siseveekogude maastikulist mitmekesisust; 
2) märkab inimtegevuse mõju kodukoha siseveekogudele; 
3) väärtustab veetaimede ja -loomade mitmekesisust ja tähtsust looduses; 
4) väärtustab uurimuslikku tegevust; 
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5) käitub siseveekogude ääres keskkonnateadlikultja -hoidlikult ningjärgib 
ohutusnõudeid; 
6) kirjeldab loodusteadusliku meetodi rakendamist veekogu uurimisel; 
7) oskab läbi viia loodusteaduslikku uurimust veekogu kohta ja esitada 
uurimistulemusi; 
8) nimetab ning näitab kaardil Eesti suuremaid jõgesid ja järvi; 
9) iseloomustab ja võrdleb kaardi ning piltide järgi etteantud jõgesid (paiknemine, 
lähe ja suue, lisajõed, languse ja voolukiiruse seostarnine); 
10) iseloomustab vett kui elukeskkonda, kirjeldab elutingimuste erinevusi jõgedes ja 
järvedes ning selgitab vee ringlemise tähtsust järves; 
11) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike; 
12) toob näiteid taimede ja loomade kohastumuste kohta eluks vees ja veekogude 
ääres; 
13) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke; 
14) teab jõe ja järve elukoosluste tüüpilisi liike; 
15) selgitab, kuidas loomad vees hingavad ja liiguvad; 
16) teab Eesti suuremaid järvesid ja jõgesid; 
17) tunneb pildil ära joa ja kärestiku; 
18) selgitab maismaa ja veetaimede erinevusi; 
19) selgitab veeõitsengu põhjuseid. 
2. 
1) tunneb huvi looduse uurimise vastu j a väärtustab uurimistegevust; 
2) väärtustab säästvat eluviisi ja toimib keskkonnateadliku veetarbijana; 
3) võrdleb tahkiseid, vedelikke ja gaase nende üldiste omaduste seisukohast (kuju, 
ruumala); 
4) teab, et veeaur on aine gaasilisenaja selle üldised omadused on samasugused nagu 
õhul; 
5) võrdleb jääd, vett ja veeauru; 
6) teab, et vesi jääturnisel paisub, ja põhjendab jää ujumist vees; 
7) kirjeldab jää sulamistemperatuuri ja vee keemistemperatuuri mõõtmise katset; 
8) teab, et veeaur on vesi gaasilises olekus; 
9) teab, et jää sulamistemperatuur on sama mis vee tahkumis(külmumis)temperatuur; 
10) nimetab jää sulamis- ja keemistemperatuuri; 
11) kirjeldab vee keemist; 
12) kirjeldab veeauru kondenseerumist keeva vee kohal (külm keha ja niiske õhu 
jahtumine); 
13) kirjeldab vee soojuspaisumise katset ja kujutab vaadeldavatjoonisel; 
14) põhjendab, miks vett soojendatakse anuma põhjast; 
15) kirjeldab märgamist ja mittemärgamist ning toob näiteid märguvatest ja 
mittemärguvatest ainetest, kirjeldab kapillaarsuse katseid ja toob näiteid kapillaarsuse 
ilmnemisest looduses; 
16) kirjeldab vee puhastamise katseid; 
17) hindab kodust tarbevee hulka ööpäevas ja teeb ettepanekuid tarbevee hulga 
vähendamiseks; 
18) teeb juhendi järgi vee omaduste uurimise ja vee puhastamise katseid; 
19) selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee 
läbilaskvust; 
20) kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise 
vajadust; 
21) toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele. 
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3. 
1) märkab oma kodukoha ilu ja erilisust; 
2) väärtustab elukeskkonna terviklikkust, säästvat eluviisi, järgib tervislikke eluviise; 
3) tunneb huvi asula elukeskkonna uurimise vastu, kasutab julgelt loovustja 
fantaasiat; 
4) mõistab, et inimeste elu asulas sõltub looduslikest ressurssidest; 
5) hoolib asula elusolenditest ja nende vajadustest; 
6) liigub asulas turvaliselt; 
7) tegutseb asulas loodus- ja kultuuriväärtusi ning iseennast kahjustamata; 
8) märkab kodukoha keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 
keskkonnakaitseüritustes; 
9) teab ja näitab kaardil Eesti maakonnakeskusi j a suuremaid linnu; 
10) võrdleb erinevate teabeallikate järgi oma koduasulat mõne teise asulaga; 
11) iseloomustab elutingimusi asulas ning toob näiteid inimkaaslejate loomade kohta; 
12) koostab asulat iseloomustavaid toiduahelaid; 
13) võrdleb keskkonnatingimusi maa-asulas ja linnas; 
14) toob näiteid asula elustikkuja inimese tervist kahjustavate tegurite kohta; 
15) hindab kodukoha õhu seisundit samblike esinemise põhjal; 
16) teeb ettepanekuid keskkonnaseisundi parandamiseks koduasulas; 
17) teab, kuidas tingimused linnas kahjustavad linnapuid ja inimese tervist; 
18) teab inimkaaslejaid loomi; 
19) nimetab tehnoloogilisi lahendusi asulas, mis parendavad inimeste elutingimusi. 
4. 
1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust 
ning nõlvade kallet; 
2) kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning 
näidates pinnavorme kaardil; 
3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele; 
4) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta 
koduümbruse pinnamoele. 
5. 
1) väärtustab soo bioloogilist mitmekesisust; 
2) suhtub vastutustundlikult soo elukeskkonda; 
3) väärtustab uurimuslikku tegevust; 
4) iseloomustab kaardi järgi soode paiknemist Eestis ja oma kodumaakonnas; 
5) oskab põhjendada Eesti sooderohkust; 
6) selgitab soode kujunemist ja arengut; 
7) seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega; 
8) võrdleb taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas; 
9) koostab soo kooslust iseloomustavaid toiduahelaid; 
10) selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust; 
11) teab soo kui elukoosluse tüüpilisi liike; 
12) teab turbasambla ehituse iseärasusi; 
13) teab soo arenguetappe. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Sirje Kaljula, Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel Loodusõpetus Vklassile I osa 
Koolibri 2003 



( 

( 

2. Sirje Kaljula, Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel Loodusõpetus Vklassile II osa 
Koolibri 2003 
3. Sirje Kaljula, Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel Loodusõpetuse töövihik Vklassile 
I osa Koolibri 2003 
4. Sirje Kaljula, Hergi Karik, Aivo Saar, Kalle Sirel Loodusõpetuse töövihik Vklassile 
II osa Koolibri 2003 



("'\ ~ 

Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 
.I. .I. 

Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad 

õpitulemused 
Lõiming 

I Jõgi ja järv. Vesi Id elukeskkond. UI-8; I 
1.1 Loodusteaduslik uurimus U4,1.1-l.4 
1.2 Veekogu kui uurimisobjekt 1.5-1.6 
1.3 Eestijõed 1.8 
1.4 Jõgi ja selle osad. Jõgi, jõesäng,suue, lähe, peajõgi, lisajõgi, jõestik, jõe langus 1.9, 1.17 
1.5 Vee voolamine. Voolukiirus, kärestik, juga. 1.9 
1.6 Veetaseme kõikumine jões. Suurvesi, madalvesi 1.9 
1.7-1.8 Eesti järved, nende paiknemine. Järv, umbjärv, läbivoolujärv, rannajärv 1.8 
1.9- Taimede ja loomade kohastumine eluks vees 1.11, 1.12, 1.15 
1.10 
1.11 Jõgi elukeskkonnana 1.11 Tervis ja ohutus 
1.12 Järvevee omadused 1.10 
1.13 Toitainete sisaldusjärvede vees 1.13 
1.14 Elutingimused järves 1.13 
1.15- Jõgede ja järvede elustik 1.4 
1.16 
1.17 Siseveekogude selgroogsetega ja taimedega tutvumine, kasutades veebimaterjale (praktiline U 1-8 1.18 Kunst 

töö) 
1.18- Toiduahelate ja toiduvõrgustiku moodustumine tootjatest, tarbijatest ning lagundajatest. 1.13 Keskkond ja 
1.20 Toiduvõrgustik, hõljum, rohevetikas, vesikirp, vee õitsemine, kaldataim, veetaimed, lepiskala, jätkusuutlik areng 

röövkala. 
1.21 Jõgede ja järvede tähtsus 1.14 
1.22 Jõgede ja järvede kasutamine ja kaitse 1.16 Tervis ja ohutus 
1.23 Kahe Eesti jõe või järve võrdlemine kaardi ning teiste infoallikate järgi (praktiline töö) 1.16 Matemaatika 

Eesti keel 
----_.- ---
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1.24 Kalakasvatus 1.13, 1.1.15 
1.25- Loodusteaduslik uurimus kodukoha veekogu näitel (praktiline töö) U 1-8; 1.7, 1.16 Tervis ja Eesti keel 
1.26 ohutus. Väärtused ja Inimeseõpetus 

kõlblus 
2. Vesi kui aine, vee kasutamine 
2.1-2.2 Vee omadused. Aine 
2.3-2.4 Vee olekud. Tahkis, vedelik, gaas, aurumine, tahkumine, sulamine. Udu 2.3 
2.5 Vede1a ja gaasilise aine omadused 2.4; 
2.6 Vee soojuspaisumine 2.6 
2.7 Märgumine ja kapillaarsus 2.15 
2.8-2.9 Vee omaduste uurimine (vee oleku muutumine, vee soojuspaisumine, vee lükumine U 1-8; 2.18; 2.3- Kunst 

soojenemisel, märgamine, kapillaarsus) (praktiline töö) 2.9 Inimeseõpetus 
2.10 Erineva vee võrdlemine (praktiline töö) 2.11-2.15 
2.11 Põhjavesi 2.19 Väärtused ja kõlblus 
2.12 Vee liikumine erinevates pinnastes (praktiline töö) 2.19 Matemaatika 
2.13 Joogivesi 2.20 Tervis ja ohutus 
2.14 Vee kasutamine 2.17 
2.15 Vee kasutamise uurimine kodus või koolis (praktiline töö) 2.17 
2.16 Vee reostumine ja kaitse 2.21 
2.17 Vee puhastamine 2.18 Tervis ja ohutus 
2.18 Vee puhastamine erinevatel viisidel (praktiline töö) 2.1; 2.2; 2.16 Keskkond ja 

jätkusuutIik areng 
3. Asula elukeskkonnana 
3.1 Elukeskkond maa-asulas ja linnas 3.1 
3.2 Loodus- ja tehiskeskkond, tervise ja keskkonna seostus. Parasiit, inimkaasleja loom 3.2, 3.3,3.4,3.14 Tervis ja ohutus 
3.3 Eesti linnad 3.9 
3.4 Kodupaiga (kool asukoha) - Mustamäe plaan 3.10,3.15-3.17 
3.5 Keskkonnaseisundi uurimine koduasulas (praktiline töö) 3.1,3.2,3.11, Väärtused ja kõlblus Eesti keel 

3.12, U 1-8 
3.6 Taimed ja loomad asulas. Prahitaim 3.5,3.6,3.8 
3.7 Minu unistuste asula- keskkonna mudeli koostamine (praktiline töö) U 1-8; 3.1-19 Keskkond ja Kunst 

jätkusuutIik areng Inimeseõpetus 
Eesti keel 

3.8 Männi pargi biosüsteem (praktiline töö) 3.15,3.16 Tervis ja ohutus 
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4 Pinnavormid ja pinnamoood 
4.1 Pinnavormid. Küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam 4.1 
4.2 Pinnavormide kujutamine kaardil. Samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne kõrgus 4.1 
4.3-4.4 Kodukoha ja Eesti pinnavormid ning pinnamood. Paekallas, pinnamood, mandrijää, voor, 4.2 Väärtused ja kõlblus 

moreen,rändrahn 
4.5 Suuremad kõrgustikud, madalikudja tasandikud. Kõrgustik, tasandik, madalik 4.2 
4.6 Põhja-Eesti paekallas. Paekallas 4.3 Kunst 

Muusika 
4.7 Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. 4.3 
4.8 Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid. 4.4 Keskkandja 

Koduümbruse pinnavormide ja pinnamoe iseloomustamine (praktiline töö) UI-8 jätkusuutIik areng 
5 Soo elukeskkonnana 
5.1 Soo elukeskkonnana 5.1-5.3 
5.2 Saade teke ja paiknemine 5.4, 5.5, 5.13 
5.3 Saade areng: madalsoo, siirdesoo ja raba. Laugas, turbasammal, turvas 5.6 
5.4 Elutingimused soos 5.8,5.9 
5.5-5.6 Saade elustik. Soo selgroogsetega ja taimedega tutvumine, kasutades veebimaterjale UI-8; 5.11 Kunst 

(praktiline töö) Muusika 
Inimeseõpetus 

5.7 Saade tähtsus 5.10 Keskkandja 
jätkusuutIik areng 

5.8 Turbasambla omaduste uurimine (praktiline töö) 5.7 
5.9 Turba kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia 5.12 
5.10 Mulla ja turba kui erinevate kasvukeskkondade võrdlemine 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane 
• tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, loodusteaduslikke probleeme 

ja küsimusi; 
• saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, 

sümboleid ja ühikuid nähtuse ja protsesside selgitamisel; 
• Tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi 

ja otsustusi; 
• selgitab teaduslikele faktidele tuginedes põhjuse ja tagajärje seoseid; 
• kasutab või koostab mudelit, näitamaks arusaamist seostest, protsessidest, 

süsteemidest; 
• kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ja erinevusi; 
• selgitab organismide kohastumusi õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning 

põhjendab loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust; 
• saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ja Eesti 

kontekstis. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 
2. põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett; 
3. selgitab muldade kujunemist ja mu1la tähtsust looduses; 
4. tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 
5. kirjeldab huumus e teket ja selle osa aineringes. 
6. teab, et muld tekib kivimite murenemise ja surnud organismide (peamiselt 

taimede) lagunemissaadustest. 
7. teab, et taimed kinnituvad muldajuurtega, hangivadjuurte abil mullast vett ja 

selles lahustunud aineid, mis taime lagunedes taas mulda jõuavad; 
8. tunneb huvi looduse uurimise vastu; 
9. väärtustab koduümbruse heakorda; 
10. väärtustab tervislikku toitu, eelistab eestimaist; 
11. mõistab, et inimene on looduse osa ning elu sõltub põllumajandusest ja 

loodusvaradest; 
12. mõistab, et keskkonnatingimuste muutmine inimese poolt häirib looduslikku 

tasakaalu; 
13. väärtustab kodukoha elurikkust j a maastikulist mitmekesisust; 
14. väärtustab mahepõllumajanduse toodangut; 
15. selgitab fotosünteesi tähtsust orgaanilise aine tekkes; 
16. kirjeldab mullaelustikku ning toob näiteid seoste kohta erinevate 

mullaorganismide vahel; 
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17. toob esile aiaja põllukoosluse samasused ning selgitab inimese rolli nende 
koosluste kujunemises; 

18. tunneb õpitud kultuurtaimi ja rühmitab neid; 
19. koostab õpitud liikidest toiduahelaid j a toiduvõrgustikke; 
20. toob näiteid saagikust mõjutavate tegurite kohta; 
21. võrdleb keemilist ja biotõrjet ning põhjendab, miks tasub eelistada 

mahepõllumajanduse tooteid; 
22. toob näiteid muldade kahjustumise põhjuste ja tagajärgede kohta; 
23. toob näiteid põllumajandussaaduste osa kohta igapäevases toidus; 
24. teab aia- ja põllu elukoosluse tüüpilisi liike; 
25. teab, et mullas elab palju väikseid organisme, kellest paljud on lagundajad; 
26. teab, et mulla viljakus on oluline taimekasvatuse seisukohalt; 
27. teab, et taimed toodavad orgaanilist ainet ja selles protsessis eraldub hapnikku; 
28. teab, et inimene muudab keskkonnatingimusi ja et mullad vajavad kaitset 
29. väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid; 
30. väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel; 
31. käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid; 
32. märkab muutusi metsas, mõistab, et tingimuste muutmine inimese poolt häirib 

metsa looduslikku tasakaalu ning seda, et metsad vajavad kaitset; 
33. on motiveeritud osalema eakohastel metsaga kaitsega seotud üritustel; 
34. kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas; 
35. võrdleb männi ja kuuse kohastumusi; 
36. iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi; 
37. võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi; 
38. koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaidja toiduvõrgustikke; 
39. selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas; 
40. selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse 

põhimõtteid; 
41. teab nimetada metsa kui elukoosluse tüüpilisi liike, metsarindeid; 
42. toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta 

erinevatel aastaaegadel metsas. 
43. väärtustab säästlikku eluviisi; 
44. toimib keskkonda hoidvalt ning väldib enda ja teiste tervise kahjustamist; 
45. mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab 

pilvetüüpe ja tuule suunda; 
46. võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja 

sademed) Eesti erinevates osades; 
47. iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning 

tuuleroosi abil valdavaid tuuli Eestis; 
48. kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 
49. iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees 

ja õhus; 
50. selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning 

hapniku tähtsust organismidele; 
51. toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel; 
52. nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu 

saasturnist; 
53. teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemiselja organismide hingamisel 
54. märkab Läänemere ilu ja erilisust ning väärtustab Läänemere elurikkust; 
55. väärtustab uurimistegevust Läänemere tundmaõppimisel; 
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56. käitub mere ääres keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid; 
57. mõistab muutusi Läänemere elukeskkonnas, saab aru, et tingimuste muutmine 

inimese poolt häirib looduslikku tasakaalu ning et meri vajab kaitset; 
58. on motiveeritud osalema eakohastel Läänemere kaitsega seotud üritustel; 
59. näitab kaardil Läänemere-äärseid riike ning suuremaid lahtesid, väinu, saari ja 

poolsaari; 
60. võrdleb ilmakaartide, graafikute ja tabelite järgi rannikualade ning sisemaa 

temperatuure; 
61. iseloomustab Läänemere-äärset asustust j a inimtegevust õpitud piirkonna näitel; 
62. iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi; 
63. selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjuseid ja riimveekogu elustiku eripära; 
64. võrdleb organismide elutingimusi järves ja meres; 
65. kirjeldab erinevate vetikate levikut Läänemeres; 
66. määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; 
67. koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke; 
68. teab ja selgitab Läänemere reostumise põhjuseid ja kaitsmise võimalusi; 
69. tunneb peamisi ranniku pinnavorme: luited, karid, saared, poolsaared; 

70. teab Eesti ranniku maakerke põhjusi ning sellest tulenevat rannajoone muutust 
(laidude, poolsaarte ja saarte teket ning merelahtede muutumist 
ranniku j ärvedeks); 

71. nimetab Läänemere, saarte j a rannikun tüüpilisi liike; 

72. väärtustab ja hoiab elusat ja eluta loodust; 
73. tunneb rõõmu looduses viibimisest; 
74. mõistab, et iga organism looduses on tähtis; 
75. mõistab, et muutused elukeskkonnas mõjutavad väga paljusid organisme; 
76. kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab 

toitumissuhteid ökosüsteemis; 
77. kirjeldab ökosüsteemi elusatja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu 

tähtsust ökosüsteemides; 
78. põhjendab aineringe vajalikkust; 
79. kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas muutused 

keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; 
80. koostab õpitud koosluste vahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 
81. selgitab toitumissuhteid: parasitism, kiskIus, sümbioos, konkurents; 
82. teab seoseid eluta j a eluslooduse vahel; 
83. teab, et toiduvõrgustike abil saab iseloomustada organismidevahelisi suhteid; 
84. teab, et elutegevuseks on vaja energiat. 

85. väärtustab uurimistegevust loodusvarade tundmaõppimisel; 
86. suhtub loodusesse säästvalt, toimib keskkonnateadliku tarbijana; 
87. mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub looduslikest 

ressurssidest; 
88. märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema 

eakohastes keskkonnakai tseüritustes; 
89. nimetab Eesti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid ning toob nende 

kasutamise kohta näiteid; 
90. oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast; 
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91. toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma 
kodukohas; 

92. selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad - tarbimine
jäätmed; 

93. teab Eesti loodusressursse, mida igapäevaelus kasutatakse, ning nende 
tavalisemaid allikaid (nt vesi, muld, puit, mineraalid, kütus, toit). 

94. märkab looduse ilu ja erilisust, tunneb huvi Eesti looduse ja selle uurimise vastu; 
95. väärtustab bioloogilistja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi; 
96. mõistab, et inimene on looduse osa ning inimeste elu sõltub loodusest, suhtub 

loodusesse säästvalt; 
97. toimib keskkonnahoidliku tarbijana; 
98. märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema 

eakohastel keskkonnakaitseüritustel; 
99. selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja 

üksikobjektide kohta; 
100. iseloomustab kaardi järgi kaitsealade paiknemist Eestis, sh oma kodukohas; 
101. põhjendab niidu kui Eesti liigirikkairna koosluse elurikkust ja kaitsmise 

vajalikkust; 
102. selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; 
103. põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; 
104. analüüsib enda j a oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale; 
105. toob näiteid kodukohaja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende 

lahendamise võimalusi; 
106. teab organismide kaitsmise vajadust ja erinevate liikide kaitsemeetmeid Eestis; 
107. nimetab Eesti tähtsamaid pärandkooslusi; 
108. teab niidu liigirikkuse kujunemise põhjuseid; 
109. eristab liigikaitsetja keskkonnakaitset. 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ p peSlSU 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Muld 
1.1 Mulla koostis, muld, mulla tahke osa, mullasõmerad, mullaõhk, mullavesi, huumus 1,2 Teabekeskkond 
1.2 Muldade teke ja areng, kivimite murenemine 3,6 Ajalugu 
1.3 Mullaorganismid 7,16,25 
1.4 Aineringe 6,7,78 Teabekeskkond Arvutiõpetus 
1.5 Mulla osa kooslustes 7,l3 
1.6 Mullakaeve, huumushorisont 4,8 Teabekeskkond Emakeel, 

matemaatika 
1.7 Vee liikumine mullas, liivmuld, savimuld 2 
2. Aed ja põld elukeskkonnana 
2.1 Mulla viljakus, orgaaniline aine, väetis 20,26 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
2.2 Aed kui kooslus 9 
2.3 Fotosüntees 15,27 Teabekeskkond Emakeel 
2.4 Aiataimed, umbrohi 24 
2.5 Viljapuu- ja juurviljaaed, iluaed, köögi- ja puuvili, sort, maitsetaim, ravimtaim 23,24 Kodanikualgatus ja Tööõpetus 

ettevõtlikkus 
2.6 Põld kui kooslus, viljavaheldus, liblikõielised, mügarbakterid, sümbioos, kultuurtaim 17,18,23,24 Teabekeskkond Emakeel 
2.7 Keemilise tõrje mõju loodusele, kahjurid, taimehaigused, keerniline tõrje 10 
2.8 Mahepõllundud, biotõrje 10,14,21 Tervis ja ohutus 
2.9 Inimtegevuse mõju mullale 11 Ajalugu 
2.1 Mulla reostumine ja hävimine 12,22 Keskkond ja 

° jätkusuutlik areng 
2.1 Mulla kaitse 28 Tehnoloogia ja 
1 ,_ innovatsioon 
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3. Mets elukeskkonnana 
3.1 Elutingimused metsas 34 Emakeel 
3.2 Mets kui elukooslus, ökosüsteem 29,34 Teabekeskkond 
3.3 Eesti metsad, põlismets, loodusmets, majandusmets 30,31,40 Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
3.4 Metsarinded 37,41 Kunst 
3.5 Nõmme-, palu-, laane- ja salumets, metsatüübid 35,36,41 Teabekeskkond Arvutiõpetus 
3.6 Eesti metsade iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed, jahiulukid, sõralised, tippkiskjad 32,38,41,42 
3.7 Metsade tähtsus ja kasutamine 33,43 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
3.8 Puidu töötlemine 43 Tööõpetus 
3.9 Metsade kaitse 32,33,39,44 Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
4. Õhk 
4.1 Ohu tähtsus, hingamine, põlemine, kõdunemine, tohnlemine 49,52 Teabekeskkond 
4.2 Ohu koostis, gaas, hapnik, süsihappegaas, lämmastik 50,53 Matemaatika 
4.3 Ohu omadused, õhkkond 51 
4.4 Ohutemperatuur ja selle mõõtmine 45 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
4.5 Ohutemperatuuri ööpäevane muutumine 45,46 Matemaatika 
4.6 Ohu liikumine soojenedes 45 
4.7 Ohu liikumine ja tuul, tuule kiirus, tuule suund 45,46 Tervis ja ohutus 
4.8 Kuiv ja niiske õhk 45 
4.9 Pilved ja sademed, kondenseerumine 45,46 
4.1 Veeringe 48 Teabekeskkond 

° 4.1 Ilmja ihnastik 47 Tehnoloogia ja Emakeel 
1 innovatsioon 
4.1 Sademete mõõtmine 45 
2 
4.1 Ilma ennustamine 45,46 Teabekeskkond Ajalugu, 
3 emakeel 
5. Läänemeri elukeskkonnana , 

5.1 Vesi läänemeres - merevee omadused, vee soolsus, segu, lahus, lahusti, riimvesi 63 Teabekeskkond Emakeel i 

5.2 Läänemere asend ja ümbritsevad riigid, suuremad lahed, väinad, saared, poolsaared, 59,61 Kultuuriline Ajalugu, 
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rannajoon, rand, rannik identiteet muusika 
5.3 Läänemere mõju ilmastikule, maa- ja merebriis 60 Telmoloogia ja 

innovatsioon 
5.4 Läänemere rannik, laug- ja järskrannik 56,69,70 Kunst 
5.5 Elutingimused Läänemeres 57,64 Keskkond ja 

jätkusuutiik areng 
5.6 Mere, ranniku, ja saarte elustikja iseloomulikud liigid ning nendevahelised seosed, rohe-, 54,57,62,65,66,67,71 Emakeel, kunst 

pruun- ja punavetikad, põhjaloomastik, siirdekala, rannikulinnud 
5.7 Mere mõju inimtegevusele ja saustuse kujunemisele rannikul 55,56,61 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
5.8 Läänemere reostumine ja kaitse 58,68 Tervis ja ohutus 

Keskkond ja 
jätkusuutiik areng 

6. Elukeskkonnad Eestis 
6.1 Ülevaade eluslooduse mitmekesisusest Eestis 72,73,74,75 Teabekeskkond Arvutiõpetus 
6.2 Tootjad, tarbijadja lagundajad 25,76,78 
6.3 Toitumissuhted ökosüsteemis, toiduvõrgustik, laguahel, energia, parasitism, kiskius, 19,80,81,82,83,84 Teabekeskkond Emakeel 

sümbioos, konkurents 
6.4 Inimese mõju ökosüsteemidele 77,79 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
7. Eesti loodusvarad 
7.1 Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse, taastuvad ja taastumatud loodusvarad 86,88,89,93 Keskkond ja Emakeel 

jätkusuutiik areng 
7.2 Loodusvarad energiaallikatena, soojus- ja elektrienergia 87,91 Telmoloogia ja Matemaatika 

innovatsioon 
7.3 Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine, setted, liiv, kruus, savi, turvas, kivim, 85,90 Tervis ja ohutus Ajalugu 

lubjakivi, graniit, põlevkivi 
7.4 Kaevanduste ja katjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid, katjäär, maa.alune 86 Keskkond ja 

kaevandus jätkusuutlik areng 
8. Loodus- .ja keskkonnakaitse Eestis 
8.1 Inimese mõju keskkonnale 96,105 Väärtused ja kõlblus Emakeel 
8.2 Looduskaitse Eestis, kaitsealused üksikobjektid, looduskaitsealad, rahvuspargid, 99,102 Teabekeskkond Ajalugu 

maastikukaitsealad 
8.3 Bioloogilise mitmekesisuse kaitse 95,106,109, Väärtused ja kõlblus 
8.4 Kaitsealad 99,100 
8.5 Niit kui Eesti liigirikkaim kooslus, looduslik niit, kultuurniit, puisniit, pärandkooslus 101,107,108 Kodanikualgatus ja Matemaatika 

ettevõtlikkus 
--~~ 
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8.6 Kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel, keskkonnakaitse 94,95,96,98,104,105 Keskkond ja Emakeel 
jätkusuutiik areng 

8.7 JäätmekäitIus, jäätmed 92,103 Tervis ja ohutus 
8.8 Säästev tarbimine, ökomärgis 92,97 Keskkond ja 

jätkusuutiik areng 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: III I Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab teadmisi looduslikest objektidest ja nähtustest; 
• mõistab elusa ja eluta looduse seoseid, 
• omandab teadmisi erinevatest looduslikest süsteemidest, nende struktuurist ja 

vastastikmõjudest; 
• omandab teadmisi energia saamisest, muundumisest ja kasutamisest; 
• teab Eesti loodusvarasid, nende paiknemist ja kasutamist 
• tunneb loodus- ja keskkonnakaitse põhiprintsiipe ja nende rakendusi; 
• saab ettekujutise aine organiseerituse erinevatest tasemetest; 
• saab ettekujutise mudelite tähtsusest looduse tundmaõppimisel; 
• oskab vaadelda loodusobjekte ja väljendada vaadeldavat oma sõnadega; 
• oskab püstitada hüpoteese ja kontrollida neid katseandmete põhjal; 
• oskab mõõta, 
• oskab esitada vaatlus- ja mõõtmistulemusi tabelina, graafikuna; 
• oskab võrrelda ja võrdlemistulemuste põhjalobjekte rühmitada, järjestada; 
• oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku infot; 
• oskab lugeda, mõtestada ja luua lihtsat loodusteaduslikku teksti; 
• oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 
• õpib läbi viima katseid ennast ja teisi ohustamata; 
• väärtustab loodusteaduslikke teadmisi ja tajub vajadust õppida loodusõpetust; 
• suhtub vastutustundlikuIt oma elukeskkonda ja väärtustab säästvat tarbimist; 
• väärtustab terveid eluviise. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja 

tehnikaalasest karj äärist; 
2. väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel; 
3. usub oma võimetesse ning on enesekindelloodusnähtusi õppides; 
4. väärtustab katsetamisel korda ja peab kinni kokkulepitud reeglitest, hoiab 

katsevahendeid; 
5. analüüsib situatsioonikirjeldust, teeb kindlaks probleemi või uurimisküsimuse ja 

sõnastab hüpoteesi; 
6. koostab uurimisküsimusele vastava mudeli ja kavandab hüpoteesi kontrolliks 

katse; 
7. teeb katseid, järgib juhendeid ja ohutusnõudeid, valib õigesti sobilikke 

mõõtmisvahendeid ning juhindub mõõtes mõõtevahendite käsitsemise reeglitest; 
8. kannab katseandmed tabelisse, töötleb andmeid, esitab tulemused graafiliseIt ning 

teeb järelduse hüpoteesi kehtivuse kohta; 
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9. tõlgendab tulemusi, kasutades matemaatikas ja teistes loodusainetes omandatud 
teadmisi; 

10. kirjeldab kvantitatiivselt kehade omadusi ja nähtuste tunnuseid õpitud suuruste 
ning seoste järgi, kasutades teadussõnavara ja sümboleid; 

11. analüüsib graafiliselt esitatud infot ning teeb järeldusi protessi olemuse kohta; 
12. seletab loodusnähtusi õpitud seaduspärasuste põhjal, rakendab omandatud 

teadmisi seadmete tööpõhimõtet seletades; 
13. nimetab loodusteadusliku uurimismeetodi etappe; 
14. tunneb ära mõõtesilindri skaalalt mõõtühikuja nimetab seda; 
15. määrab mõõteriista skaala väiksema j aotise väärtuse; 
16. võrdleb mõõtemääramatuse ga antuid suurusi; 
17. määrab risttahukakujulise keha ruumalaja keha tahu pindala mõõtmiste ja 

arvutuste abil; 
18. mõõdab kujundi pindala ühikruudu meetodil; 
19. mõõdab vedeliku ruumala mõõtesHindriga j a määrab keha ruumala 

sukeldusmeetodil; 
20. teeb eesliidete mega-, kilo-, senti- ja milli- tähendust; 
21. teisendab pikkuse, pindala, ruumala, massi ja tiheduse ühikuid; 
22. kaalub kehi (massi määramine); 
23. määrab keha aine tihedust, kaaludes keha j a mõõtes keha ruumala; 
24. leiab ainete tiheduse tabelist aine tiheduse; 
25. tõlgendab aine tihedust mõõtühiku kaudu; 
26. kirjutab lauseid füüsikaliste suuruste tähiste abil; 
27. vormistab arvutusülesannete lahenduse ja lahendab ülesande, soovib teha kodus 

katseid; 
28. toob näiteid ainete omadustest; 
29. teab, et aine koosneb osakestest, aatomitest või molekulidest ning molekulid 

koosnevad aatomitest; 
30. kirjeldab aatomimudelit ja aatomituuma mudelit; 
31. seostab aatomite ehitust perioodilisussüsteemiga; 
32. kirjeldab küllastunud soolalahuse valmistamise katset; 
33. määrab ainete lahustuvuse graafikul vajalikud karakteristikud; 
34. kirjeldab soola tootmist soolajärve veest, kasutades küllastunud lahuse mõistet; 
35. eristab puhtaid aineid ja segusid; 
36. toob näiteid igapäevaelus kasutatavatest puhastest ainetest ja segudest; 
37. teab vesiniku, hapniku, süsiniku sümbolit; 
38. loeb õigesti keemiliste elementide sümboleid vee ja süsihappegaasi valemites; 
39. koostab mõisteskeeme aine ehituse, lahustumise ja ainete puhastamise kohta; 
40. analüüsib mehaanilise liikumise definitsiooni; 
41. toob näiteid mehaanilise liikumise kohta; 
42. mõõdab läbitud tee pikkust; 
43. teab keha kiiruse arvutamise eeskirja (valemit) või tuletab selle mõõtühiku kaudu; 
44. määrab keha liikumise keskmist kiirust; 
45. kirjeldab mehaanilist liikumist trajektoori ja kiiruse järgi; 
46. teisendab aja, kiiruse jajõu ühikuid (suuremast väiksemaks); 
47. tõlgendab keha kiirust mõõtühiku kaudu (mida näitab); 
48. teab kehale mõjuva raskusjõu arvutamise eeskirja (valemit); 
49. teab teguri g väärtust maapinnal; 
50. tõlgendab teguri g väärtust mõõtühiku kaudu (mida näitab); 
51. mõõdab kehale mõjuvat raskusjõudu; 



( 

( 

52. põhjendab raskusjõust põhjustatud nähtusi, 
53. põhjendab keha liikumise kiiruse ja suuna muutumist jõu olemasoluga, toob 

näiteid igapäevaelust; 
54. kirjutab lauseid füüsikalsiste suuruste tähiste abil; 
55. vormistab ja lahendab arvutus- ja graafilisi ülesandeid kiirue, keskmise kiiruse, 

läbitud tee pikkuse ja raskusjõu arvutamiseks; 
56. avaldab kiiruse ja raskusjõu val erni st suurusi; 
57. esitab tee pikkuse sõltuvuse ajast graafiliselt, eristades põhjuse - tagajärje seost; 
58. nimetab mõõteriista kiiruse ja jõu mõõtmiseks; 
59. kirjeldab vedru rolli dünamomeetris; 
60. korraldab juhendi järgi katse ja konstrueerib vedru pikenemise matemaatilise 

mudeli; 
61. näitab elektijõu toimet katsega; 
62. nimetab tahkise, vedelikuja gaasi kõige üldisemad omadused; 
63. kirjeldab tahkise, vedelikuja gaasi ehitust aineosakeste tasemel; 
64. põhjendab aineosakeste liikumise, kohtkindluse ja osakeste vahel mõjuvate 

jõududega ainete väliseid omadusi: kuju säilivust, voolavust, lenduvust, kõvadust, 
soojuspaisumist;põhjendab soojusliikumisega ainete iseeneslikku segunemist; 

65. toob näiteid ainete iseenesliku segunemise kophta looduses; 
66. põhjendab soojuspaisumist aineosakeste liikumise kiirenemisega soojendamisel; 
67. toob näiteid soojuspaisumise rakenduste ja tähtsuse kohta looduses, seostab 

soojuspaisumist kivimite murenemisega looduses; 
68. kirjeldab soojuspaisumise alusel töötava termomeetri tööpõhimõtet; 
69. nimetab eelsiuse temperatuuriskaala püsipunktid; 
70. põhjendab aine tiheduse muutumist soojuspaisumise tõttu; 
71. toob näiteid soojuspaisumise arvestamise vajadusest ehituses ja tehnikas; 
72. koostab tahkiste, vedelike ja gaaside kohta mõisteskeerni; 
73. huvitub tehnoloogilistest protsessidest ja soovib ise teha; 
74. nimetab mehaanilise töö tunnused ja toob näiteid mehaanilise töö kohta; 
75. teab meh. töö arvutamise eeskirja (valemit); 
76. nimetab töö ja energia ühiku, teisendab ühikuid; 
77. teab, mida töö iseloomustab; 
78. toob näiteid meh. energia muundumise kohta; 
79. kirjutab lauseid füüsikaliste suuruste tähiste abil; 
80. avaldab töö valemist tee pikkuse või jõu; 
81. vormistab ja lahendab arvutusülesandeid töö ja energia arvutamiseks; 
82. määrab katse põhjal tehtud töö ja keha(de) energia; 
83. seostab aineosakeste liikumise ja vastastikmõju mehaanilise energiaga; 
84. seostab aineosakeste soojusliikumist ja temperatuuri; 
85. teab, et soojusülekande mõõduks on soojushulk; 
86. kirjeldab soojusjuhtivust aineosakeste tasemel, toob näiteid soojusjuhtivuse 

ilmingutest looduses j a tehnikas; 
87. toob näiteid konvektsiooni ilmingutest looduses ja põhjendab konvektsooni aine 

tiheduse muutumisega soojuspaisumisel; 
88. toob näiteid soojuskiirguse kohta; 
89. nimetab soojusülekande liigid ja soojusülekande suuna, põhjendabsoojuse 

kandumist ühelt kehalt teisele soojusjuhtivuse, konvektsiooni ja kiirguse abil; 
90. toob näiteid soojusülekande raktilise rakendus e ja esinemise kohta looduses; 
91. toob näiteid soojusülekande soodustamisest ja vältimisest igapäevaelus ja 

tehnikas; 
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92. põhjendab energiasäästu vajadust ning toob näiteid soojakao vähendamise 
võimaluse koht; 

93. toob näiteid soojusliku tasakaalu esinemisest; 
94. põhjendab õhutemperatuuri ööpäevast muutust, võttes andmeid õhutemperatuuri 

muutumise graafikuIt; 
95. toob näiteid päikesekiirguse kui alternatiivenergia kasutamisest; 
96. teab aine sulamistemperatuuri tähendust; 
97. teab, et aine sulamiseks kulub soojust ja aine tahkumisel vabaneb soojust ning 

põhjendab seda aineosakeste sideme tugevuse muutumisega, toob näiteid soojuse 
neeIdumise ning vabanemisega seotud nähtustest; 

98. teab, et vee tahkumisel ruumala suureneb ja toob näiteid selle tagajärgedest 
looduses ja tehnikas; 

99. teab, et aine aurumiseks kulub soojust ja aine kondenseerumisel vabaneb soojust 
ning põhjendab saeda ainaosakeste sidemete katkemise ja tekkimisega, toob 
näiteid soojuse neeIdumise ning vabanemisega seotud nähtustest, 

100. kirjeldab destilleeritud vee tootmise tehnoloogiat; 
101. teab, et õhus on veeauru, õhk võib veeaurast küllastuda, veeaurust küllastunud 

õhu temperatuuri langemisel hakkab veeaur õhust eraIduma, kondenseeruma või 
härmatuma ja vabaneb soojust; 

102. kirjeldab kaste, udu ja härmatise tekkimist aineosakeste tasemel; 
103. koostab mõisteskeeme aine olekute muutumise kohta. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Enn Pärtel Loodusõpetus 7. klassile "Koolibri" 2010 
2. Enn Pärtel Loodusõpetuse töövihik 7. klassile "Koolibri" 2010 
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Õppeaine: Loodusõpetus 
Kooliaste: III Klass: \7. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: _ teema nimetus: 

- - - --
planeeritud tundide arv: 

õ 
Jrkm Oodatavad 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
õpitulemused 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Sissejuhatus. Loodusõpetuse koht teiste loodusainete hulgas. 1,2,3, 13 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 Looduteaduslik uurimismeetod planeerimine 
2 Kehade kvantitatiivne kirjeldamine. 14-27 
2.1 Keha. 10 

i 

2.2 Kehade omadusi 10 FÜÜ,KEE, I 

TEH I 

2.3 Mõõtmine ja mõõtetulemus 14 Elukestev õpe ja karjääri I 
planeerimine 

2.4 Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus 15 Teabekeskkond 
2.5 Mõõtühikud, rahvusvaheline mõõtühikute süsteem 20,21 Teabekeskkond FUü,KEE, 

TEH,MAT 
2.6 Mõõteriistad ja -vahendid. Mõõtemääramatus. 16 
2.7 Pikkuse mõõtmine 21, 7-9 
2.8 Kauguste mõõtmine 21, 7-9 
2.9 Pindala ja ruumala mõõtmine 17-19, 7-9 
2.10 Kaalumine, mass 22, 7-9 
2.11 Aine tihedus 23-25 FÜÜ,MAT 

2.12 Arvutusi tiheduse kohta 27 
2.13 Näiteid tihedusest põhjustatud nähtuste kohta 26 Teabekeskkond 
3. Ained ja segud. 28-39 KEE,FÜÜ 

3.1 LAined ja materjalid, nende omadused 28 
- - -
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3.2 Aatomi ja aatomituuma ehitus 29,30 
3.3 Keemilised elemendid 31,37,38 Teabekeskkond 
3.4 Liht- ja liitained 29-31 Teabekeskkond 

3.5 Keemiline reaktsioon 28 
3.6 Puhas aine ja segu 32,33 
3.7 Segudjalahused 34,35, 7-9 
3.8 Segunevad ja mittesegunevad vedelikud, tahkete ja gaasiliste ainete 35,36,4-7 Keskond j a j ätkusuutlik areng TEH, BIO, GEO 

lahustumine vedelikes. 
3.9- Segude lahutamine 35,36 Keskond j a j ätkusuutlik areng 
10. 
4 Lillmmine ja jõud 40-61 
4.1 Nähtus. Nähtuste kvantitatiivne kirjeldamine. 40 
4.2 Mehaaniline liikumine. Ühtlane ja mitteühtlane liikumine. 41 Tervis ja ohutus FÜÜ 

4.3 Graafik st -telj estikus 42-57 Teabekeskkond 
4.4 Jõud ja kehade liikumine 43 
4.5 Arvutused mehaanilise liikumise kohta 44-47 FÜÜ,MAT 

4.6 Raskusjõu ja massi seos 48-50 
4.7 Arvutused massi ja raskusjõu kohta 51 
4.8-9 Võrdeline sõltuvus matemaatikas (y=ax) ja loodusteadustes (F=mg) 52-58 
4.10 Dünamomeetri tööpõhimõte 61 
4.11 Näiteid liikumise ja raskusjõuga seotud nähtuste kohta 55,56 Elukestev õpe ja karjääri FÜÜ, TEH 

planeerimine 
4.12 Kehade elektriseerimine 61 
4.13 Positiivne ja negatiivne elektrilaeng 61 
4.14 Laetud kehade vastasmõju 61 Tervis ja ohutus 
5 Tahkis, vedelik, gaas 62-72 
5.1 Aine olekud 62 
5.2 Soojusliikumine 63 

-
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5.3 Ainete iseeneslik segunemine 64 Keskond ja jätkusuutiik areng BIO 

5.4 Aineosakeste vastastikmõju 65 
5.5 Soojuspaisumine, temperatuuri mõõtmine 65-70 Teabekeskkond FÜÜ, GEO, BIO 

5.6 Soojuspaisumine ja temperatuuri mõõtmine 65-70 
5.7 Soojuspaisumine ja loodusnähtused Tervis ja ohutus 
5.8 Soojuspaisumise arvestamine tehnoloogias Keskond ja jätkusuutIik areng 
6. Mehaaniline töö ja energia 73-82 
6.1 Mehaanilise töö tunnused 73, 74 FÜÜ I 

6.2 Mehaanilise töö suurus 75, 76 
I 

6.3 Arvutusi mehaanilise töö kohta 77 
6.4 Praktiline töö mehaanilise töö määramiseks 77,4-10 Tervis ja ohutus ! 

6.5 Mehaaniline energia. Kineetiline energia 77 
6.6 Potensiaalne energia 78 
6.7 Mehaanilise energia muundumine ja jäävus 79,80 Teabekeskkond 
6.8 Arvutusülesanded töö ja energia arvutamiseks 81 Elukestev õpe ja karjääri MAT 

planeerimine 
7 Soojusülekanne 83-95 
7.1 Keha siseenergia 83 
7.2 Soojuse eraldumine põlemisel 84 FÜÜ,KEE 

7.3 Aineosakeste soojusliikumise ja temperatuuri seos 85 GEO 

7.4-5 Soojusülekande liigid: soojusjuhtivus, konvektsioon, soojuskiirgus 89-92 
7.6 Soojuslik tasakaal 93 
7.7 Päikesekiirgus, Õhutemperatuuri ööpäevane muutumise põhjused 94 Teabekeskkond GEO 

7.8 Soojusülekanne looduses ja inimtegevuses 95 Keskond j a j ätkusuutlik areng 
7.9 Praktiline töö Vee soojenemise uurriminel soojuse eraldumine 1-9 Tervis ja ohutus 

põlemisel 
8 Aine olekute muutumine 96-103 
8.1 Sulamine ja tahkumine 96-98 
8.2 Aurumineja kondenseerumine 99, 100 GEO,BIO 

-
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8.3 Veeaur õhus. Küllastunud niiskus. Kaste, udu ja härmatis. 101,102 Keskond ja jätkusuutIik areng 
8.4 Siseenergia muutumine aine oleku muutumisel 102, 103 
8.5 Vee paisumine külmurnisel ja sellega seotud loodusnähtused 10 Keskond j a j ätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonnaja tehnoloogia arengus; 
• Suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, 

jätkusuutlikkuja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid; 
• Omandab ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide 

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 
bioloogiaalast sõnavara; 

• Lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, 
ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, 
eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele; 

• Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud 
tulemusi; 

• Kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• Kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
• Saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 
• Arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 

mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Selgitab bioloogiateaduste seost teiste loodusteaduste ja igapäevaeluga ning 

tehnoloogia arenguga; 
2. Analüüsib bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates elukutsetes; 
3. Võrdleb loomade, taimede, seente, algloomade ja bakterite välistunnuseid; 
4. Jaotab organisme nende pildi ja kirjelduse aluselloomadeks, taimedeks ning 

seenteks; 
5. Selgitab, kuidas elutunnused avalduvad taimedel, loomadel, seentel ja bakteritel; 
6. Teeb märgpreparaate ning kasutab neid uurides valgusmikroskoopi; 
7. Rakendab j a väärtustab usaldusväärseid j äreldusi tehes loodusteaduslikku 

meetodit; 
8. Seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid 

nende elukeskkonnaga; 
9. Analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte tähtsust sõltuvalt nende 

elupaigast ja -viisist; 
10. Analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses; 
11. Leiab ning analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta; 
12. Väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist; 
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13. Analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning 
selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus; 

14. Seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma 
toiduobj ektidega; 

15. Selgitab erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust; 
16. Võrdleb hingamist kopsude, naha ning lõpuste kaudu õhk- ja vesikeskkonnas; 
17. Võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid; 
18. Analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning 

seostab neid püsi- ja kõigusoojasusega; 
19. Võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel; 
20. Hindab ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetelloomadel; 
21. Analüüsib selgroogsete loomade rühmade kehasisese ja kehavälise viljastumise 

ning lootelise arengu eeliseid ning toob selle kohta näiteid; 
22. Toob näiteid selgroogsete loomade kohta, kel esineb kehasisene või kehaväline 

viljastumine; 
23. Hindab otsese ja moondega arengu tähtsust ning toob selle kohta näiteid; 
24. Võrdleb noorte selgroogsete loomade eri rühmade toitmise, kaitsmise ja õpetamise 

olulisust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Külli Relve, Anne Kirk, Arvo Tuvikene, Piret Pappel, Elari Hain, Eve Mägi, Aime 
Randveer, Ülle Kollist. Bioloogia 7. klassile. 2011. 

2. Külli Relve, Edith Maasik, Helle JärvaIt, Aiki Jõgeva, Merike Kilk, Ana 
Valdmann, Evi Viirsalu. Bioloogia töövihik 7. Klassile. 2011. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 55 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

jfu"jekorranumber: 1 teema nimetus: Bioloogia uurimisvaldkond planeeritud tundide arv: 6 

Õppesisu - -
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Biloogia sisu ja seos teiste loodusteadustega. Teadus, loodusteadused, 1,2. Elukestev õpe ja karjääri Keemia, 

bioloogia, tehnoloogia. planeerimine. Füüsika, 
Geograafia 

2. Bioloogia peamised uurimismeetodid. Vaatlus, katse e eksperiment, teaduslik 7. Keemia, 
uurimismeetod, hüpotees. Füüsika, 

Geo graafia. 
3. Elu ja selle avaldumine eri organismirühmadel. Organism, kasvamine, 3,4,5. Inimeseõpetus 

arenemme. 
4. Organismide jaotamine. Liik, määraja 3,4,5. 
5. Märgpreparaadi valmistamine. 6,7. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 55 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Selgroogsed loomad planeeritud tundide arv: 49 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
I. Loomade jaotumine selgroogseteks ja selgrootuteks. Selgroog, sisetoes, 

välistoes, selgrootu, selgroogneo 
2. Selgroogsete loomade meeleorganid. Meeleelundid, meeled. 9 
3. Kalade tunnused. Soomused, uimed, küljejoon, ujupõis. 8 
4. Kalade kasulikkus ja kaitse. Mageveekala, merekala, siirdekala, röövkala, 10,11,12 Keskkond ja jätkusuutIik 

lepiskala. areng, väärtused ja 
kõlblus 

5. Kahepaiksete tunnused. Kahepaiksed, konnad, kärnkonnad, sabakonnad. 8 
6. Kahepaiksete kasulikkus ja kaitse. Elupaik, toiduvõrk. 10,11,12 Keskkond j a jätkusuutIik 

areng, väärtused ja 
kõlblus 

7. Roomajate tunnused. Roomajad, kestumine. 8 
8. Roomajate kasulikkus ja kaitse. 10,11,12 Keskkond j a jätkusuutIik 

areng, väärtused ja 
kõlblus 

9. Lindude tunnused. Suled, tiivad. 8 
10. Lindude kasulikkus ja kaitse. Röövlind, raierahu. 10,11,12 Keskkond j a jätkusuutIik 

areng, väärtused ja 
kõlblus 

Il. Imetajate tunnused. Imetaja, piimanäärmed, kõrvalestad, kukkurloomad. 8 
12 Imetajate kasulikkus ja kaitse. Putuktoiduline imetaja. 10,11,12 Keskkond ja jätkusuutIik 
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areng, väärtused ja 
I kõlblus 

13. Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Ainevahetus, seedimine, magu, 13 
soolestik, elund e organ. 

14. Selgroogsete loomade toitumine. Taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, 14 
röövloom, saakloom, kloaak. 

15. Selgroogsete loomade eri rühmade hingamiselundite ehitus ja 15, 16 
talitlus. Hingamine, lõpused, kopsud, õhukotid. 

16. Selgroogsete loomade eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära. 18 
Vereringe, suletud vereringe, suur ja väike vereringe, süda. 

17. Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused. Kõigusoojane, 17,18,19 
püsisoojane. 

18. Ebasoodsate aastaaegade üleelamise viisid. Talveuni, suveuni, taliuinak, 20 Geograafia 
suveuinak, rändlind. 

19 Selgroogsete loomade paljunemine. Lahksugulisus, suguline paljunemine, 21 
munarakk, seemnerakk, viljastumine, kehaväline ja kehasisene viljastumine. 

20. Selgroogsete loomade kehasisene ja kehaväline looteline areng, sünnitus ja 21,22 
lootejärgne areng. Muna, 100de, emakas, platsenta, haudumine, koorumine, 
rebu. 

21. Otsene ja moondega areng. Moondega areng, otsene areng, kuUes. 23 
22. Järglaste eest hoolitsemine. Pesahoidja, pes~hülgaja. __ 

~ - ~ - --- -
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 
• Suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist 

mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu 
põhimõtteid; 

• Omandab ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide 
omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 
bioloogiaalast sõnavara; 

• Lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, 
ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, 
eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele; 

• Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud 
tulemusi; 

• Kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• Kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
• Saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 
• Arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 

mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane 
l. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, paljunemisviisi, 
kasvukohta ja levikut; 
analüüsib taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja 
inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid; 
selgitab, kuidas on teadmised taimedest vajalikud paljude elukutsete esindajatele; 
eristab looma- ja taimerakku ning nende peamisi osi joonistel ja mikrofotodel; 
analüüsib õistaimede organite ehituse sõltuvust nende ülesannetest, taime 
kasvukohast ning paljunemis- ja levimisviisist; 
seostab taimeorganite talitlust ainete liikumisega taimes; 
koostab ja analüüsib skeeme fotosünteesi lähteainetest, lõpp-produktidest ja 
protsessi mõjutavatest tingimustest ning selgitab fotosünteesi osa taimede, 
loomade, seente ja bakterite elutegevuses; 

8. analüüsib sugulise ja mittesuguliste paljunemise eeliseid erinevate taimede näitel, 
võrdleb erinevaid paljunemis-, tolmlemis- ja levimisviise ning toob nende kohta 
näiteid; 

9. võrdleb seeni taimede ja selgroogsete loomadega; 
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10. iseloomustab seente ehituslikku ja talitluslikku mitmekesisust ning toob selle 
kohta näiteid; 

11. selgitab seente ja samblike paljunemise viise ning arenguks vajalikke tingimusi; 
12. analüüsib parasiitluse ja sümbioosi osas looduses; 
13. selgitab samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju; 
14. analüüsib seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta 

näiteid; 
15. võrdleb erinevate selgrootute loomade kohastumusi seoses elukeskkonnaga; 
16. analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob 

selle kohta näiteid; 
17. seostab liikumisorganite ehitust selgrootute loomade eri rühmadele iseloomulike 

liikumisviiside ja elupaigaga; 
18. analüüsib selgrootute loomade rühmade esindajate erinevate meelte arengutaset 

seonduvaIt elupaigast ja toitumisviisist; 
19. analüüsib lahk- ja liitsugulisuse eeliseid selgrootute loomade erinevatel rühmadel; 
20. hindab otsese, täis- ja vaegmoondelise arengu eeliseid ning toob nende kohta 

näiteid; 
21. selgitab parasiitse eluviisiga organismide arengu vältel peremeesorganismi, 

toiduobjekti ja/või elupaiga vahetamise vajalikkust; 
22. võrdleb bakterite ja algloomade ehitust loomade ja taimedega ning viiruste 

ehituslikku eripära rakulise ehitusega; 
23. selgitab bakterite ja algloomade levikut erinevates elupaikades, sh aeroobses ja 

anaeroobses keskkonnas; 
24. analüüsib ning selgitab bakterite ja algloomade tähtsust looduses ja inimtegevuses; 
25. selgitab toidu bakteriaalse riknemise eest kaitsmise viise; 
26. hindab kiire paljunemise ja püsieoste moodustumise tähtsust bakterite levikuI; 
27. teab, kuidas väItida inimese sagedasemaid bakter- ja viirushaigusi, ning väärtustab 

tervislikke eluviise; 
28. selgitab mikroorganismidega seotud elukutseid; 
29. väärtustab taimi, seeni, samblikke, selgroogseid loomi ja baktereid eluslooduse 

oluliste osadena; 
30. selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob 

selle kohta näiteid; 
31. selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse 

positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele 
ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 

32. analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot ökoloogiliste tegurite mõju 
kohta organismide arvukusele; 

33. hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust loomade ning taimede 
näitel; 

34. lahendab biomassi püramiidi ülesandeid; 
35. lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemmaprobleeme; 
36. väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikuIt ja säästvalt 

erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Taimed planeeritud tundide arv: 20 

õ 
- .-.- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Taimede peamised ehituslikud ja talitluslikud erinevused võrreldes 1 

selgroogsete loomadega. 
2 Õistaimed. 1,5,8 
3 Paljasseemnetaimed 1, 8 
4 Sõnajalgtaimed 1, 8 
5 SammaItaimed 1, 8 
6 Vetikad 1,8 
7 Taimede osa looduses ja inimtegevuses, taimede uurimise ja kasvatamisega 2,3,29 Elukestev õpe ja karjääri Geograafia 

seotud elukutsed. planeerimine, keskkond 
j a j ätkusuustlik areng, 
Tervis ja ohutus. 

8 Taimerühmade paljunemine, kasvukoht ja levik. Õis, tolmukas, tolmiemine, 1, 5, 8 Geograafia 
seeme, vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, 
vegetatiivne paljunemine 

9 Taimeraku ja loomaraku ehitus ja talitlus. Rakk, rakukest, rakumembraan, 4 Tehnoloogiaja Keemia 
rakutuum, mitokonder, klorofiill, kloroplast, kromoplast, vakuool. innovatsioon. 

10 Fotosüntees. Kude, õhulõhe, tõusev vool, laskuv vool, fotosüntees, 6, 7 Tehnoloogia ja Keemia, 
anorgaaniline aine, orgaaniline aine innovatsioon. Füüsika 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: J 8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Seened ja samblikud planeeritud tundide arv: 12 

õ -.- ~ - -- --~ --

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Seente välisehituse ja peamiste talitluste võrdlus taimede ja 9 

loomadega. Ainurakne, hulkrakne, hüüf, mütseel. 
2 Seente mitmekesisus. Käärimine. 10 Tehnoloogiaja innovatsioon, Keemia 

tervis ja ohutus. 
3 Seente paljunemine ja toitumine. Pungumine, sÜITlbioos, mükoriisa. 10,11,12 
4 Samblikud ja nende mitmekesisus. TalIus, põõsassamblik, 11, 12, 13 Geograafia 

kooriksamblik, lehtsamblik. 
5 Seente ja samblike osa looduses ja inimtegevuses 14,29 Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, keskkond ja 
jätkusuutIik areng 



Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: 

ÕppesIsu 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 
1 I Selgrootute loomade üldiseloomustus. 

r'\, 

Klass: I 8. 

Selgrootud loomad 

2 I Käsnade ja ainuõõssete välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese 
elus. 

3 I Usside välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. 

4 I Limuste välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. 

5 I Lülijalgsete välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. 
Trahhee, lihtsilm, liitsilm, suised, kombits, tundel. 

6 I Putukate välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. 

7 I Okasnahksete välistunnused, levik ning tähtsus looduses ja inimese elus. 

8 Selgrootute loomade hingamine, toitumine ja paljunemine. Liitsugulisus, 
täismoondega areng, vaegmoondega areng, vastne, parasitism, peremees, 
vaheperemees. 

.~ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Oodatavad 
õpitulemused 
15 
15, 16, 17, 18,29 

15, 16, 17, 18,21,29 

15, 16, 17, 18,29 

15, 16, 17, 18,29 

15,16,17,18,29 

15, 16, 17, 18,29 

15,19,20 

Läbivad teemad 

Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 

70 

14 

Lõiming 

Geograafia 

Geograafia 

Geograafia 

Geograafia 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4 teema nimetus: Mikroorganismid planeeritud tundide arv: 11 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Bakterite ja algloomade põhitunnused. Bakter, algloom, viirus, 22 

pulseeriv vakuool, silmtäpp. 
2 Mikroorganismide levik ja tähtsus 23,24 
3 Bakterite ehitus ja talitlus. Pooldumine, aeroobne eluviis, anaeroobne 22,25,26,29 Tehnoloogiaja innovatsioon Keemia 

eluviis. 
4 Bakterhaigused 27 Tervis ja ohutus 
5 Viiruse ehitus ja talitlus. 22 
6 Viirushaigused 27 Tervis ja ohutus 
7 Mikroorganismidega seotud elukutsed. 28 Elukestev õpe ja karjääri Keemia 

planeerimine 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5 teema nimetus: Ökoloogia ja keskkonnakaitse planeeritud tundide arv--=- 13 

-~ -~. --- -~ 

Õppesisu .. 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
I nr õpitulemused 

1 Liik, populatsioon, ökosüsteem ja biosfliär. Liik, populatsioon, 30,31 Keskkond j a ühiskonna jätkusuutiik Geograafia 
leviala, ökosüsteem, kooslus, biosfaär. areng 

2 Looduslik tasakaal. Koknkurents, looduslik tasakaal. 31 Keskkond j a ühiskonna j ätkusuutlik 
areng 

3 Eluta ja eluslooduse tegurid. Eluta looduse tegurid, eluslooduse 33 Keskkond j a ühiskonna j ätkusuutlik 
tegurid, aineringe. areng 

4 Biomassi juurdekasvu püramiid, toiduaheI. 32,34 Keskkond j a ühiskonna j ätkusuutlik Matemaatika 
areng 

5 Inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele 31 Keskkond j a ühiskonna jätkusuutIik Geograafia I 

areng 
6 Bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Bioloogiline mitmekesisus. ~ 31,33,35,36 Keskkond j a ühiskonna j ätkusuutlik Geograafia 

areng 
7 Liigi- ja elupaigakaitse Eestis. Keskkonnakaitse, looduskaitse. 31,36 Keskkond j a ühiskonna jätkusuutiik Geograafia 

areng, elukestev õpe ja 
I 

karjääriplaneerimine, kultuuriline 
identiteet, kodanikualgatus ja 

I ettevõtlikkus 
8 Inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel. 31,36 Keskkond j a ühiskonna j ätkusuutlik Geograafia 

areng, teabekeskkond, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 
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Õppeaine: Bioloo_gia 
Kooliaste: III \ Klass: \9. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus; 
• Suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist 

mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu 
põhimõtteid; 

• Omandab ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide 
omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 
bioloogiaalast sõnavara; 

• Lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, 
ning langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele, 
eetilis-moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele; 

• Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud 
tulemusi; 

• Kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• Kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi; 
• Saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades; 
• Arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 

mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega; 
2. selgitab naha ülesandeid, analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla kompimis-, 

kaitse-, termoregulatsiooni- ja eritusfunktsiooni täites; 
3. eristab joonisel või mudelil inimese skeleti peamisi luid ja lihaseid ning selgitab 

nende ehitust ja taHtlust; 
4. võrdleb imetaja, linnu, kahepaikse, roomaja ja kala luustikku; 
5. selgitab luudevaheliste ühenduste tüüpe ja toob nende kohta näiteid; 
6. võrdleb sile-, vööt- ja südamelihaste ehitust ning talitlust; 
7. selgitab luumurrn ning lihase venituse ja rebendi olemust ning nende 

tekkepõhjusi; 
8. analüüsib inimese vereringeelundkonnajooniseidja skeem e ning selgitab nende 

alusel elundkonna talitlust; 
9. seostab erinevate veresoonte ja vere koostisosade ehituslikku eripära nende 

talitlusega; 
10. selgitab viiruste põhjustatud muutusi raku elutegevuses ning immuunsüsteemi osa 

bakter- ja viirushaiguste tõkestamisel ning neist tervenemisei; 
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11. seostab inimese sagedasemaid südame- javeresoonkonnahaigusi nende 
tekkepõhjustega; 

12. koostab ja analüüsib seedeelundkonna ehituse jooniseid ja skeeme ning selgitab 
nende alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist; 

13. selgitab valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee 
ülesandeid inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevaid 
probleeme; 

14. hindab neerude, kopsude, naha ja soolestiku osajääkainete eritamisel; 
15. koostab ning analüüsib jooniseid ja skeeme hingamiselundkonna ehitusest ning 

sisse- ja väljahingatava õhu koostisest ning selgitab nende alusel hingamise 
olemust; 

16. selgitab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise 
võimalusi; 

17. võrdleb naise ja mehe suguelundkonna, muna- ja seemnerakkude ehitust, talitlust 
ja arengut; 

18. selgitab sagedasemate suguhaiguste levimise viise ja neisse haigestumise 
vältimise võimalusi; 

19. analüüsib munaraku viljastumist mõjutavaid tegureid; 
20. lahendab pereplaneerimisega seotud dilemmaprobleeme; 
21. selgitab muutusi inimese loote arengus; 
22. seostab inimorganismi anatoomilisi vanuselisi muutusi talitluslike muutustega; 
23. selgitab kesk- ja piirdenärvisüsteemi põhiülesandeid; 
24. seostab närviraku ehitust selle talitlusega; 
25. koostab ja analüüsib refleksikaare skeeme ning selgitab nende alusel selle talitlust; 
26. seostab erinevaid sisenõrenäärmeid nende toodetavate hormoonidega ning 

kirjeldab hormoonide ülesandeid ja toob nende kohta näiteid; 
27. selgitab närvisüsteemi ja hormoonide osa elundkondade talitluste regulatsioonis; 
28. suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse; 
29. analüüsib silma osade ja suuraju nägemiskeskuse koostööd nägemisaistingu 

tekkimisel ning tõlgendamisel; 
30. selgitab lühi- ja kaugelenägevuse tekkepõhjusi ning nägemishäirete vältimise ja 

korrigeerimise viise; 
31. seostab kõrva ehitust kuulmis- ja tasakaalumeelega; 
32. võrdleb ning seostab haistmis- ja maitsmismeelega seotud organite ehitust ning 

talitlust; 
33. analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale, vereringeelundkonnale, 

hingamiselundkonnale; 
34. väärtustab ja peab tähtsaks tervislikku ja säästvat eluviisi; 
35. analüüsib pärilikkuse ja muutIikkuse osa inimese tunnuste näitel; 
36. selgitab DNA, geenide ning kromosoomide seost ja osa pärilikkuses ning geenide 

pärandumist ja avaldurnist; 
37. lahendab dominantsete ja retsessiivsete geenialleelide avaldumisega seotud 

lihtsamaid geneetikaülesandeid; 
38. hindab päriliku ja mittepäriliku muutlikkuse osa inimese tunnuste näitel ning 

analüüsib diagrammidel ja tabelites esitatud infot mittepäriliku muutlikkuse 
ulatusest; 

39. hindab organismide geneetilise muutmise võimalusi, tuginedes teaduslikele ja 
teisteleolulistele seisukohtadele; 

40. analüüsib pärilike ja päriliku eelsoodumusega haiguste vältimise võimalusi; 
41. kirjeldab geenitehnoloogia tegevusvaldkondi ning sellega seotud elukutseid; 
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42. suhtub mõistvalt inimeste pärilikku ja mittepärilikku mitmekesisusseo 
43. selgitab bioloogilise evolutsiooni olemust ja toob näiteid evolutsiooni tõendite 

kohta; 
44. seostab olelusvõitlust loodusliku valikuga; 
45. analüüsib liikide tekke ja muutumise üldist kulgu; 
46. hindab suuremate evolutsiooniliste muutuste osa organismide mitmekesistumises 

ja levikus; 
47. võrdleb inimese ja teiste se1groogsete evolutsiooni; 
48. seostab evolutsiooniteooria seisukohti loodusteaduste arenguga. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 55 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Inimese elundkonnad planeeritud tundid~arv: 39 

õ 'Pl leSlSU 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Inimese elundkondade põhiülesanded. Tugi- ja liikumiselundkond, seedeelundkond, 1 

närvisüsteem, vereringe, hingamiselundkond, erituselundkond, suguelundkond, nahk 
2 Naha ehitus ja ülesanded infovahetuses väliskeskkonnaga. 2,34 Tervis ja ohutus 
3 Luud ja lihased. Toes, luu, lihas, liiges. 3,4,5,6, 7, 33, Tervis ja ohutus 

34 
4 Vereringe. veresoon, arter, veen, kapillaar, arteriaalne veri, venoosne veri, vererõhk, 8,9, 10, 11,33, Tervis ja ohutus, 

elektrokardiogramm, hemoglobiin, punane vererakk, valge vererakk, vereliistak, vereplasma, 34 Tehnoloogia ja 
hüübimine, lümf, lümfisõlm, antikeha, immuunsus, immuunsüsteem, HIV, AIDS. innovatsioon 

5 Seedimine ja eritamine. ensüüm, vitamiin, sülg, maks, sapp, peensool, 12, 13, 14,34 Tervis ja ohutus 
jämesool, neer, uriin. 

6 Hingamine. hingetoru, kopsutoru, kopsusomp, hingamiskeskus, rakuhingamine. 15, 16,33,34 Tervis ja ohutus, Keemia 
Tehnoloogiaja 
innovatsioon 

7 Paljunemine ja areng. emakas, munasari, seemnesari, munand, ovulatsioon, 17, 18, 19,20, Tervis ja ohutus 
sperma, munajuha, loode, platsenta, nabanöör, sünnitamine, kliiniline surm, bioloogiline surm. 21,22,34. 

8 Talitluste regulatsioon. peaaju, seljaaju, närv, närvirakk, retseptor, närviimpulss, dendriit, 23, 24, 25, 26, Tervis ja ohutus 
neuriit, refleks, sisenõrenäärmed, hormoon. 27,28,34. 

9 Infovahetus väliskeskkonnaga. pupill, lääts, võrkkest, vikerkest, kollatähn, kepike, kolvike, 29,30,31,32, Tervis ja ohutus Füüsika 
lühinägevus, kaugelenägevus, väliskõrv, keskkõrv, sisekõrv, kõrvalest, trummikile, 34. 
kuuImeluud, kuulmetõri, tigu, poolringkanalid 



Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: 

Õ~eslsu 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

(\. 

Klass: 19. 
Pärilikkus 

1 Pärilikkuse alused. DNA, geenid, kromosoomid, alleelid, dominantne, 
retsessiivne. 

3 
4 
5 

6 

Geneetikaülesanded. Dominantsus, retsessiivsus. 
Pärilik ja mittepärilik muutlikkus 

Pärilikud ja mittepärilikud haigused. Mutatsioon 

Geenitehnoloogia tegevusvaldkond ja sellega seotud 
elukutsed. Geenitehnoloogia. 

.!"'"\ 

--- -

Oodatavad 
õpitulemused 

35,36,42 

37 
38,42 

40 

39,41 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Läbivad teemad 

Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 
Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine 

55 

10 

Lõiming 

Matemaatika 

Füüsika, 
Keemia 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 55 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: Evolutsioon planeeritud tundide arv: 6 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Bioloogilise evolutsiooni olemus, põhisuunad ja tõendid. Evolutsioon, fossiil. 43,48 
2 Loodusliku valiku kujunemine olelusvõitluse tagajärjel. Looduslik valik, 44 

olelusvõitlus. 
3 Liikide teke ja muutumine. Ristumisbarjäär, kohastumine, kohastumus 45,46 Keskkond ja ühiskonna 

j ätkusuutlik areng 
4 Evolutsiooni olulisemad etapid. 47,48 
5 Inimes~evolutsiooni eriIJära. 47 Geograafia 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• oskab kaardi abil iseloomustada etteantud kohta, kasutada legendi ja mõõtkava, 

määrata ilmakaari, koordinaate ja kellaaega. 
• oskab teha looduses lihtsamaid mõõtmisi, koostada plaani. 
• omandab teadmisi Maa siseehitusestja laamade liikumisest ning maavärinate ja 

vulkaanipursete tekkepõhjustest 
• eristab peamisi Eestis leiduvaid kivirneid ja setteid, teab nende tekke- ja 

kasutusviise. 
• teeb vahet erinevatel pinnavormidel j a oskab neid kaardil näidata j a iseloomustada 

pinnamoe mõju inimtegevusele. 
• omab ettekujutust maailma rahvaarvu muutumisest ja rahvastiku paiknemisest 

ning seda mõjutavatest teguritest. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede 

registrit; 
2) määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi; 
3) mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses 

sammupaari abil; 
4) määrab etteantud koha geograafilised koordinaadid ja leiab koordinaatide järgi 

asukoha; 
5) määrab ajavööndite kaardi abil kellaaja erinevuse maakera eri kohtades; 
6) koostab lihtsa plaani etteantud kohast; 
7) kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja 

tekste, et leida infot, et kirjeldada protsesse ja nähtusi, leida nendevahelisi seoseid 
ja teha järeldusi; 

8) kirjeldab jooniste abil Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimalustest; 
9) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade 

servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, 
pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist; 

10) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi 
esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul 
käituda; 

11) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning 
vulkaanilistes piirkondades; 

12) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannetja settimist ning sette- ja 
tardkivimite teket; 
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13) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildilliiva, kruusa, savi, moreeni, 
graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende 
kasutamise kohta; 

14) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst 
15) on omandanud ülevaate maailma mägisema ja tasasema relj eefiga piirkondadest, 

nimetab ning leiab kaardil mäestikud, mägismaad, kõrgemad tipud ja tasandikud 
(kiltmaad, lauskrnaad, madalikud, alamikud); 

16) iseloomustab suuremõõtkavalise kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; 
17) iseloomustab piltide, jooniste ja kaardi järgi etteantud koha pinnamoodi ning 

pinnavorme; 
18) kirjeldab joonise ja kaardi järgi maailmamere põhjareljeefi ning seostab ookeani 

keskaheliku ja süvikute paiknemise laamade liikumisega; 
19) toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumisest erinevate tegurite 

(murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel; 
20) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta mägistel ja tasastel aladel, 

mägedes liikumisega kaasnevatest riskidest ning nende vältimise võimalustest; 
21) iseloomustab etteantud riigi geograafilist asendit; 
22) nimetab ja näitab maailmakaardil suuremaid riike ning linnu; 
23) toob näiteid rahvaste kultuurilise mitmekesisuse kohta ning väärtustab eri rahvaste 

keelt ja traditsioone; 
24) leiab kaardilt ja nimetab maailma tihedamalt ja hõredamalt asustatud alad ning 

iseloomustab rahvastiku paiknemist etteantud riigis; 
25) iseloomustab kaardi ja jooniste järgi maailma või mõne piirkonna rahvaarvu 

muutumist; 
26) kirjeldab linnasturnist, toob näiteid linnastumise põhjuste ja linnasturnisega 

kaasnevate probleemide kohta. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. L.Koppel, Ü.Liiber, E.Saar GEO 1. Geograafiaõpik põhikoolile, Studium 2011 
2. Ü.Liiber, V.Rootsmaa, E.Saar, L.Koppel, U. Vessin GEO 1. Geograafia töövihik 

põhikoolile, Studium 2011 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 55 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P: peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Kaardiõpetus 
1.1 Maa kuju ja suurus, poolus, ekvaator, meridiaan, algmeridiaan 1 matemaatika 
1.2 Kaartide mitmekesisus ja otstarve, plaan, kaart, leppemärgid 1 Teabekeskkond ajalugu 
1.3 Uldgepgraafilised ja temaatilised kaardid, sh maailma ja Euroopa poliitiline kaart, kaardi 1 eesti keel 

üldistamine. vöõõrkeel 
1.4 Trüki- ja arvutikaardid, sh interaktiivsed kaardid, satelliidifoto, aerofoto. 7 Teabekeskkond arvutiõpetus 

Tehnoloogia ja vöörkeel 
innovatsioon 

1.5 Mõõtkava, vahemaade mõõdistamine looduses ja kaardil, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart. 3 matemaatika 
1.6 Suundade määramine looduses ja kaardil, asimuut. 2,6 Kodanikualgatus ja matemaatika 

ettevõtlikkus 
1.7 Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid, geograafiline laius, geograafiline 1,4 matemaatika 

pikkus, kaardivõrk. 
1.8 Ajavööndid, maailmaaeg, vööndiaeg, kohalik päikeseaeg, kuupäevaraja. 1,5 matemaatika 
2. Geoloogia 
2.1 Maa siseehitus, maakoor, vahevöö, tuum, mandriline ja ookeaniline maakoor. 8 loodusõpetus 
2.2 Laamad ja laamade liikumine, laam, kurrutus. 9 loodusõpetus 
2.3 Maavärinad, murrang, seismilised lained, epitsenter, fookus, tsunami. Teabekeskkond loodusõpetus 
2.4 Vulkaaniline tegevus, magma, vulkaan, magmakolle, vulkaani lõõr, kraater, laava, tegutsev ja 10 Teabekeskkond loodusõpetus 

kustunud vulkaan, kuumaveeallikas, geiser. 
2.5 Inimeste elu ja majandustegevus seismilistes ja vulkaanilistes piirkondades. 10,11 Tehnoloogia ja ajalugu 

innovatsioon 
Tervis ja ohutus 

2.6 Kivimid ja nende teke, murenemine, murendmaterjal, sete, settekivim, tardkivim, paljand, 12,13,14 loodusõpetus, 
kivistis ehk fossiil. bioloogia 
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3. Pinnamood 
3.1 Pinnavormid ja pinnamood, reljeef 15 
3.2 Pinnamoe kujutamine kaartidel, samakõrgusjoon ehk horisontaal, absoluutne kõrgus, suhteline 15 matemaatika 

kõrgus, profiiljoon. 
3.3 Mäestikudja mägismaad, mägi, mäeahelik. 15,16,17 
3.4 Inimese eluja majandustegevus mägise pinnamoega aladel. 20 Tervis ja ohutus ajalugu 
3.5 Tasandikud, kiltmaa, madalik, alamik. 15,16,17 
3.6 Inimese eluja majandustegevus tasase pinnamoega aladel. 20 ajalugu 
3.7 Maailmamere põhjareljeef, mandrilava, mandrinõlv, ookeani keskrnäestik, süvik. 18 loodusõpetus 
3.8 Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul, erosioon, uhtorg. 19 Keskkond ja ajalugu 

jätkusuutiik areng 
4. Rahvastik 
4.1 Riigid maailma kaardil, riik, poliitiline kaart, geograafiline asend. 21,22 Teabekeskkond ajalugu, 

võõrkeel, eesti 
keel 

4.2 Erinevad rassid ja rahvad, rahvastik, rass. 23 Väärtused ja kõlblus bioloogia 
Kultuuriline 
identiteet 

4.3 Rahvastiku paiknemine ja tihedus. 24 ajalugu 
4.4 Maailma rahvaarv ja selle muutumine. 25 Keskkond ja ajalugu, 

jätkusuutiik areng bioloogia 
4.5 Linnastumine, linn, linnastu. 26 Teabekeskkond ajalugu 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
Tervis ja ohutus 

--
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Õppeaine: Geo2raafia 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
• saab ettekujutuse kliimat mõjutavatest teguritest, kliimavöötmetest ja oskab 

iseloomustada kliimat erinevates kliimavöötmetes; 
• arendab kaardilugemisoskusi, nähtuste seostamise oskusi, võrdlemisoskusi, 

kliimadiagrammide ja kliimakaartide lugemisoskusi; 
• saab ettekujutuse vee jaotumisest ja ringlusest Maal, õpib tundma maailmamere 

osasid ja oskab võrrelda nende temperatuuri, sooIsust, jääolusid; 
• oskab kaartide ja infoallikate abil iseloomustada jõgesid ja järvi; 
• omandab loodusvööndite õppimise käigus teadmisi Maa tsonaalsusest ning 

looduses esinevate protsesside vahelistest seostest, samuti looduse ja inimtegevuse 
vastastikustest seostest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) teab, milliste näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat; 
2) leiab teavet Eesti ja muu maailma ilmaolude kohta ning teeb selle põhjal praktilisi 

järeldusi oma tegevust ja riietust planeerides; 
3) selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal ning teab aastaaegade vaheldumise 

põhjusi; 
4) iseloomustab joonise järgi üldist õhuringlust; 
5) selgitab ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale; 
6) leiab kliimavöötmete kaardil põhi- ja vahekliimavöötmed ning viib tüüpilise 

kliimadiagrammi kokku vastava kliimavöötmega; 
7) iseloomustab ja võrdleb temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammide järgi etteantud 

kohtade kliimat ning selgitab erinevuste põhjusi; 
8) toob näiteid ilma ja kliima mõjust inimtegevusele 
9) seostab etteantud piirkonna veekogude arvukuse ja veetaseme muutused kliimaga; 
10) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi meresid, sh Läänemerd ning toob esile 

erinevuste põhjused; 
11) iseloomustab ja võrdleb jooniste, fotode, sh satelliidifotode ja kaartide põhjal 

jõgesid ning vee kulutavat, edasikandvatja kuhjavat tegevust erinevatellõikudel; 
12) põhjendab teabeallikate, sh kliimadiagrammide abil veetaseme muutumist jões; 
13) iseloomustab teabeallikate põhj al j ärvi ja veehoidlad ning nende kasutamist; 
14) iseloomustab veeringet, selgitab vee ja veekogude tähtsust looduses ja 

inimtegevusele ning toob näiteid vee kasutamise ja kaitse vajalikkuse kohta; 
15) tunneb j oonistel j a piltidel ära loodusvööndid ning iseloomustab kaardi abil nende 

paiknemist; 
16) seostab jäävööndi paiknemise põhja- ja lõunapolaaralaga; võrdleb Arktikaja 

Antarktika asendit, kliimat ja loodust ning toob näiteid inimtegevuse võimalustest 
ja mõjust keskkonnale polaaraladel; 
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17) iseloomustab tundrate paiknemist mandrite, ookeanide ja põhjapolaarjoone suhtes; 
iseloomustab kliimaolusid tundras, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima 
kujunemisele; tunneb ära tundraIe tüüpilise kliimadiagrammi; selgitab polaaröö ja 
polaarpäeva tekkimist ja selle mõju elutingimustele tundras; nimetab tundraIe 
tüüpilisi taimi ja loomi, toob näiteid nende kohastumustest; põhjendab soode 
ulatuslikku esinemist tundrates; analüüsib kliima, igikeltsa, taimestiku ja 
loomastiku mõju inimtegevuse võimalustele tundras; kirjeldab inimtegevust 
tundras; toob näiteid inimtegevuse mõjust tundra loodusele; iseloomustab tundrat 
kui inimtegevuse mõju suhtes väga tundlikku ökosüsteemi; 

18) seostab okasmetsade leviku parasvöötme põhjapoo1sema ja kontinentaalsema 
kliimaga ning lehtmetsade leviku parasvöötme merelise kliimaga; tunneb ära 
okasmetsale ja lehtmetsale tüüpilise kliimadiagrammi; nimetab okasmetsale 
tüüpilisi taimi ja loomi; teab leetmuldade eripära ja analüüsib 
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele; nimetab lehtmetsale tüüpilisi 
taimi ja loomi; analüüsib inimtegevuse võimalusi ja mõju keskkonnale okas- ja 
lehtmetsavööndis; 

19) seostab parasvöötme rohtlate paiknemise mandrilise kliimaga; kirjeldab 
mustmuldade eripära ja selgitab keskkonnatingimuste mõju mustmuldade 
kujunemisele; nimetab rohtlale tüüpilisi taimi ja loomi, toob näiteid nende 
kohastumustest, nimetab rohtlates kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi; selgitab 
vee- ja tuuleerosiooni mõju maastike kujundajana rohtlates, toob näiteid erosiooni 
takistamise abinõude kohta; 

20) näitab kaardil kuivade ja niiskete lähistroopiliste metsade paiknemist; võrdleb 
loodust ja inimtegevuse võimalusi kuivas ja niiskes lähistroopikas; nimetab 
vahemerelistel aladel janiiskes lähistroopikas kasvatatavaid tüüpilisi kultuurtaimi; 

21) seostab kõrbete paiknemise põhja- ja lõunapöörijoone, parasvöötme ja 
lähistroopika teravalt mandrilise kliima, külmade hoovuste (hoovuste olemus ja 
mõju kliimale on põhikoolis ainult tugevamatele õpilastele jõukohane teema) ja 
mäestike mõjuga; iseloomustab kliimaolusid kõrbes; tunneb ära kõrbele tüüpilise 
kliimadiagrammi; iseloomustab murenemise ja tuule mõju kõrbemaastike 
kujundajana; seostab soolajärvede tekke ja pinnase sooldumise 
keskkonnatingimustega kõrbes; nimetab kõrbele tüüpilisi taimi ja loomi, toob 
näiteid nende kohastumuste kohta; iseloomustab oaaside kujunemiseks vajalikke 
eeldusi j a kõrbetes kasvatatavaid kultuurtaimi; analüüsib keskkonnatingimuste 
mõju inimtegevuse võimalustele kõrbes; selgitab veeprobleemi teket kõrbetes; 
toob näiteid inimtegevuse mõjust kõrbe loodusele (niisutussüsteemid, nafta 
ammutamine ); 

22) iseloomustab savannide paiknemist lähisekvatoriaalsetel aladel; selgitab 
olulisemate tegurite mõju (troopilise ja ekvatoriaalse õhumassi vahetumine) 
kliima kujunemisele; tunneb ära savannile tüüpilise kliimadiagrammi; nimetab 
savannile tüüpilisi taimi ja loomi, toob näiteid nende kohastumuste kohta; 
analüüsib keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse võimalustele savannis; 
selgitab veeprobleemi teket savannis; teab savannis kasvatatavaid kultuurtaimi; 
selgitab alepõllunduse ja rändkarjanduse mõju savanni loodusele, selgitab 
kõrbestumise põhjusi; 

23) seostab vihmametsade paiknemise ekvaatoriga; iseloomustab kliimaolusid 
vihmametsas, selgitab olulisemate tegurite mõju kliima kujunemisele; tunneb ära 
vihmametsale tüüpilise kliimadiagrammi; nimetab vihmametsale tüüpilisi taimi ja 
loomi, toob näiteid nende kohastumuste kohta; selgitab vihmametsade tähtsust 
Maa ökosüsteemis ja teab nende hävimise põhjusi; toob näiteid vihmametsade 
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intensiivse raiumise tagajärgedest; teab punamuldade eripära ja analüüsib 
keskkonnatingimuste mõju nende kujunemisele; iseloomustab vee-erosiooni mõju 
ekvatoriaalaladel; analüüsib keskkonnatingimuste mõju inimtegevuse 
võimalustele vihmametsas; teab vihmametsas kasvatatavaid kultuurtaimi; 

24) teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ja võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes; 
selgitab mägiliustike tekkepõhjusi ja keskkonnatingimuste erinevust tuulepealsel 
ja tuulealusel nõlval; 

25) toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastasmõjust erinevates loodusvööndites ja 
mäestikes; 

26) iseloomustab ja võrdleb üldgeograafiliste ja temaatiliste kaartide abil geograafilisi 
objekte, piirkondi ja nähtusi (geograafiline asend, pinnamood, kliima, veestik, 
mullastik, taimestik, maakasutus, loodusvarad, rahvastik, asustus, teedevõrkja 
majandus) ning analüüsib nendevahelisi seoseid; 

27) koostab teabeallikate abil etteantud piirkonna iseloomustuse. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. L.Koppel, Ü.Liiber, E.Saar GEO 2. Geograafiaõpik põhikoolile, Studium 
2. Ü.Liiber, V.Rootsmaa, E.Saar, L.Koppel, U.Vessin GEO 2. Geograafia töövihik 

põhikoolile, Studium 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber-=- _ teema nimetus: 
"-------_._------- -- -- -

_ planeeritud tundide arv: 
--_ .. _-------

õ 'Pi peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Kliima 
1.1 Ilm ja kliima 1 Teabekeskkond Loodusõpetus 
1.2 Kliimakaardid ja -diagrammid, ilmakaart, kuu ja aasta keskmine temperatuur 2 Telmoloogia ja Matemaatika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
1.3 Kliimat kujundavad tegurid 3 Teabekeskkond Füüsika 
1.4 Päikesekiirguse jaotumine Maal, päikesekiirgus 3 Füüsika 
1.5 Aastaaegade kujunemine 3 Matemaatika 
1.6 Temperatuuri ja õhurõhu seos, õhumass 3 Teabekeskkond Füüsika 
1.7 Üldine õhuringlus, passaadid 4 Füüsika 
1.8 Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale, mereline ja mandriline kliima, briisid, 5 Teabekeskkond Füüsika., 

lumepiir, tuulepealne ja tuulealune nõlv võõrkeeled 
1.9 Kliimavöötmed 6, 7 Teabekeskkond Füüsika 
1.1 Ilma ja kliima mõju inimtegevusele 8 Tervis ja ohutus Bioloogia, 
0 Keskkond ja ajalugu 

jätkusuutiik areng 
2. Veestik 
2.1 Veeressursside jaotumine Maal 9 Teabekeskkond Keemia 
2.2 Veeringe 9, 14 Keemia, fiiüsika 
2.3 Maailmamerija selle osad, ookean, laht, väin, sisemeri, ääremeri 10 Teabekeskkond Võõrrkeeled 
2.4 Temperatuur, soolsus jajääolud maailmamere eri osades 10 Keemia, fiiüsika 
2.5 Mägi- ja tasandikujõed, vooluvee mõju pinnamoe kujunemisele, lang, voolukiirus, põrke- ja II Füüsika 

laugveer, soot, jõeorg, sälk-, lamm- ja kanjonorg, delta 
2.6 Jõgede veereziim, üleujutused, kõrgvesi, madalvesi 12 Tervis ja ohutus Füüsika, ajalugu 
2.7 Järved ja veehoidlad, soolajärv 13 Keemia, 

bioloogia 
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2.8 Veekogude kasutamine ja kaitse 14 Keskkond ja Bioloogia, 
jätkusuutIik areng keemia, ajalugu 

3. LoodusvöömUd 
3.1 Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) seosed 15 Teabekeskkond Bioloogia, 

keemia 
, 

3.2 Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused, põhja- ja lõunapöörijoon 15 Bioloogia 
3.3 Jäävöönd, polaaröö ja -päev, Arktika, Antarktika 16 Teabekeskkond Bioloogia, 

ajalugu 
3.4 Tundra, igikelts 17 Tehnoloogia ja Bioloogia 

innovatsioon 
3.5 Parasvöötme okas- ja lehtmets, taiga, leetmuld 18 Bioloogia, 

ajalugu 
3.6 Parasvöötme rohtla, stepp, preeria, mustmuld 19 Teabekeskkond Bioloogia, 

arvutiõpetus 
3.7 Vahemereline põõsastikja mets 20 Ajalugu, 

bioloogia 
3.8 Kõrb, kõrbestumine 21 Keskkond ja Bioloogia, 

jätkusuutIik areng arvutiõpetus 
3.9 Savann 22 Teabekeskkond Bioloogia 
3.1 Ekvatoriaalne vihmamets, punamuld 23 Keskkond ja Bioloogia, 
0 jätkusuutIik areng ajalugu, 

arvutiõpetus 
3.1 Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes, kõrgmäestik, metsapiir, mandri- ja mägiliustik 24 Teabekeskkond Matemaatika, 
1 bioloogia 
3.1 Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ja mäestikes, erosioon, 25,26,27 Keskkond ja Ajalugu, 

~ 2 bioloogiline mitmekesisus, põlisrahvas jätkusuutIik areng bioloogia 
-
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: III I Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning 

protsessidest, nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest; 
• väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist 

mitmekesisust; 
• mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse 

tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonda, järgides säästva 
arengu põhimõtteid; 

• rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, planeerib ja teeb 
uurimistöid, vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi; 

• kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb 
ja mõtestab lihtsat loodusteaduslikku teksti; 

• on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab 
geograafiateadmiste ja -oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades; 

• mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on 
loov ning motiveeritud elukestvaks õppeks . 

. Õpitulemused 

Õpilane 
1. iseloomustab etteantud Euroopa riigi, sh Eesti geograafilist asendit; 
2. iseloomustab j a võrdleb kaardi j ärgi etteantud piirkonna, sh Eesti pinnavorme ja 

pinnamoodi; 
3. seostab Euroopa suuremaid pinnavorme geoloogilise ehitusega; 
4. iseloomustab jooniste, temaatiliste kaartide ning geokronoloogilise skaalajärgi 

Eesti geoloogilist ehitust; 
5. iseloomustab kaardi järgi maavarade paiknemist Euroopas, sh Eestis; 
6. iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana Euroopas, sh Eestis; 
7. nimetab ning leiab Euroopaja Eesti kaardil mäestikud, kõrgustikud, kõrgemad 

tipud, tasandikud: lauskmaad, lavamaad, madalikud, alamikud 
8. iseloomustab Euroopa, sh Eesti kliima regionaalseid erinevusi ja selgitab kliimat 

kujundavate tegurite mõju etteantud koha kliimale; 
9. iseloomustab ilmakaardijärgi etteantud koha ilma (õhurõhk, kõrg- või 

madalrõhuala, soe ja külm front, sademed, tuuled); 
10. mõistab kliimamuutuste uurimise olulisust ja toob näiteid tänapäevaste 

uurimisvõimaluste kohta; 
11. iseloomustab Läänemere eripära ja keskkonnaprobleeme ning toob näiteid nende 

lahendamise võimaluste kohta; 
12. kirjeldab ja võrdleb eriilmelisi Läänemere rannikulõike: pank-, laid- ja 

skäärrannikut; 
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13. selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning 
põhjaveega seotud probleeme Eestis; 

14. teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilistja 
majanduslikku tähtsust; 

15. iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoontja veestikku, nimetab ning näitab 
Euroopa ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi, jõgesid. 

16. leiab teabeallikatest infot riikide rahvastiku kohta, toob näiteid rahvastiku 
uurimise ja selle olulisuse kohta; 

17. analüüsib teabeallikate järgi Euroopa või mõne piirkonna, sh Eesti rahvaarvu, 
selle muutumist; 

18. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate, sh rahvastikupüramiidi järgi etteantud 
riigi, sh Eesti rahvastikku ja selle muutumist; 

19. toob näiteid rahvastiku vananemisega kaasnevatest probleemidest Euroopas, sh 
Eestis, ning nende lahendamise võimaluste kohta; 

20. selgitab rännete põhjusi, toob konkreetseid näiteid Eestist ja mujalt Euroopast; 
21. iseloomustab Eesti rahvuslikku koosseisu ning toob näiteid Euroopa kultuurilise 

mitmekesisuse kohta 
22. analüüsib kaardi järgi rahvastiku paiknemist Euroopas, sh Eestis; 
23. analüüsib linnade tekke, asukoha ja arengu vahelisi seoseid Euroopa, sh Eesti 

näitel; 
24. nimetab linnastumise põhjusi, toob näiteid linnastumisega kaasnevate probleemide 

kohta Euroopas, sh Eestis, ja nende lahendamise võimalustest; 
25. võrdleb linnaja maa-asulaid ning analüüsib linna- ja maaelu erinevusi; 
26. nimetab ja näitab kaardil Euroopa riike ja pealinnu ning Eesti suuremaid linnu. 
27. analüüsib loodusressursside, tööjõu, kapitali ja turgude mõju Eesti majandusele 

ning toob näiteid majanduse spetsialiseerumise kohta; 
28. rühmitab majandustegevused esmasektori, tööstuse ja teeninduse vahel; 
29. selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise 

mõju kohta keskkonnale; 
30. analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid 

ja puudusi elektrienergia tootmisel; 
31. analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi 

kasutamist energia tootmisel; 
32. toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta; 
33. teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist 
34. oskab tuua näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta 
35. toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 
36. iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab 

spetsialiseerumist; 
37. iseloomustab mulda kui ressurssi; 
38. toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 
39. toob näiteid kodumaise toidukauba kohtaja väärtustab Eesti tooteid; 
40. toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende 

lahendamise võimaluse kohta; 
41. toob näiteid erinevate teenuste kohta; 
42. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate abil etteantud Euroopa riigi, sh Eesti, 

turismi arengueeldusi ja turismimajandust; 
43. toob näiteid turismi positiivsete ja negatiivsete mõjude kohta riigi või piirkonna 

majandus- ja sotsiaalelule ning looduskeskkonnale; 
44. analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate- ja erinevate kaupade veol; 
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45. toob näiteid Euroopa peamiste transpordikoridoride kohta; 
46. iseloomustab ja analüüsib teabeallikate abil eri transpordiliikide osa Eestisisestes 

reisijate- ja kaubavedudes; 
47. toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise 

võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. 1. L.Koppel, Ü.Liiber, E.Saar GEO 3. Geograafiaõpik põhikoolile, Studium 
2. Ü.Liiber, V.Rootsmaa, E.Saar, L.Koppel, U.Vessin GEO 3. Geograafia töövihik 

põhikoolile, Studium 
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Õppeaine: Geograafia i 

Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 55 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale I 
I 

j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: I 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Asend, pinnamoodia e:eolooe:ia 
1.1 Euroopa ja Eesti asend, suurus ning piirid, geograafiline asend, Eesti põhikaart 1 Teabekeskkond Ajalugu 
1.2 Euroopa pinnamood, maastik, kõrg- ja madalmäestik, lauskmaa, kurdmäestik, noor ja vana 2,7 Ajalugu, 

mäestik füüsika, 
võõrkeeled 

1.3 Pinnamoe seos geoloogilise ehitusega, platvorm, kilp, geokronoloogiline skaala 3 Telmoloogia ja Ajalugu, füüsika 
innovatsioon 

1.4 Eesti pinnamood, kõrgustik, madalik, lavamaa 2,7 Teabekeskkond Ajalugu 
1.5 Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad, aluspõhi, pinnakate 4,5 Keskkond ja Keemia, 

jätkusuutiik areng bioloogia 
1.6 Mandrijää tegevus Euroopa ja Eesti pinnamoe kujunemisel, mandrijää, moreen, 6 Teabekeskkond Ajalugu, füüsika 

moreenküngas, voor, moreentasandik 
2. Euroopa .ja Eesti kliima 
2.1 Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid, õhurõhk, hoovus, läänetuuled 8 Teabekeskkond Füüsika 
2.2 Regionaalsed kliimaerinevused Euroopas, samatemperatuurijoon ehk isoterm, kõrg- ja 8 Füüsika, 

madalrõhuala matemaatika 
2.3 Eesti kliima 8 Teabekeskkond Füüsika, ajalugu 
2.4 Euroopa ilmakaart, soe ja külm front, tsüklon, antitsüklon 9 Telmoloogia ja Matemaatika, 

innovatsioon füüsika, 
arvutiõpetus 

2.5 Kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas 10 Keskkond ja Bioloogia, 
jätkusuutiik areng ajalugu 

3. Euroopa .ia Eesti veestik 
3.1 Läänemere eripära ja selle põhjused, valgla, veelahe, riimvesi 11,15 Teabekeskkond Ajalugu, keemia, 

- -- --
bioloogia 
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3.2 Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid 11 Keskkond ja Keemia, 
jätkusuutlik areng bioloogia 
Tervis ja ohutus 

3.3 Läänemere eriilmelised rannikud, pankrannik, laidrannik, skäärrannik, luide, naasäär, 12 Teabekeskkond Füüsika, ajalugu 
rannavall 

3.4 Põhjavee kujunemine ja liikumine, veega küllastunud ja küllastumata kihid, põhjavee tase, 13 Tehnoloogia ja Füüsika 
vett läbilaskvad ja vettpidavad kivimid ja serted innovatsioon 

3.5 Põhjaveega seotud probleemid Eestis 13 Tervis ja ohutus Keemia 
3.6 Sood Euroopas, sh. Eestis 14 Teabekeskkond Bioloogia, 

keemia 
4. Euroopa ja Eesti rahvastik 
4.1 Euroopa, sh Eesti rahvaarv ja selle muutumine, rahvaloendus, rahvastikuregister 16,17 Teabekeskkond Ajalugu 
4.2 Sündimuse, suremuse ja loomuliku iibe erinevused Euroopa riikides 17 Tehnoloogiaja Matemaatika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
4.3 Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid, 18,19 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus, 

rahvastikupüramiid, rahvastiku vananemine innovatsioon kodanikuõpetus 
4.4 Ränded ja nende põhjused, ränne ehk migratsioon, sisseränne, väljaränne, vabatahtlik ränne, 20 Kultuuriline Ajalugu 

sundränne, pagulased identiteet 
4.5 Eesti rahvuslik koosseis ja selle kujunemine 21 Väärtused ja kõlblus Ajalugu, 

kodanikuõpetus 
4.6 Rahvuslik mitmekesisus Euroopas 21 Kultuuriline Ajalugu 

identiteet 
5. Euroopa .ia Eesti asustus 
5.1 Rahvastiku paiknemine Euroopas 22,26 Teabekeskkond Ajalugu 
5.2 Linnad ja maa-asulad 23,25 Võõrkeel 
5.3 Linnastumise põhjused ja linnastumine Euroopas, linnastumine, linnastu, valglinnastumine 24 Keskkond ja Ajalugu 

jätkusuutlik areng 
5.4 Rahvastiku paiknemine Eestis 22 Teabekeskkond Ajalugu, 

kodanikuõpetus 
5.5 Eesti asulad 25,26 Keskkond ja Ajalugu, 

jätkusuutlik areng emakeel 
5.6 Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid 24 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
6. Euroopa .ia Eesti ma.iandus 
6.1 Majandusressursid, majanduskaardid, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, kapital, tööjõud, 27 Teabekeskkond Arvutiõpetus 

tööjõu kvaliteet 
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6.2 Majanduse struktuur, uued ja vanad tööstusharud, esmasektor, tööstus, teenindus 28 Elukestev õpe ja Ajalugu 
kaIjääri planeerimine 

6.3 Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused, soojus-, tuuma-, hüdro-, tuule- ja 29,30 Keskkond ja Füüsika, keemia 
päikeseenergia jätkusuutiik areng 

6.4 Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid 29,32,33 Teabekeskkond Ajalugu, 
bioloogia 

6.5 Eesti energiamajandus 30,31,33 Tervis ja ohutus Keemia, 
bioloogia 

6.6 Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid 32 Keskkond ja Keemia, 
jätkusuutlik areng bioloogia 

6.7 Euroopa peamised majanduspiirkonnad 34 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
ettevõtlikkus 

7. Põllumajandus ja toiduainetetööstus 
7.1 Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid, maakasutus, haritav maa, looduslik 37 Teabekeskkond Bioloogia 

rohumaa, taimekasvuperiood 
7.2 Eri tüüpi põllumajandusettevõtted ja toiduainetetööstus Euroopas, taimekasvatus, 35,38 Keskkond ja Bioloogia 

loomakasvatus, looma- ja taimekasvatustalud, istandused jätkusuutiik areng 
7.3 Eesti põllumajandus ja toiduainetetööstus 36,39 Elukestev õpe ja Bioloogia, 

karjääri planeerimine keemia, ajalugu 
7.4 Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid 40 Tervis ja ohutus Keemia, 

bioloogia 
8. Euroopa ja Eesti teenindus 
8.1 Teenindus ja selle jaotumine, isiku ja äriteenused, avaliku ja erasektori teenused 41 Teabekeskkond Ajalugu 
8.2 Turism kui kiiresti arenev majandusharu 42 Elukestev õpe ja Ajalugu 

karjääri planeerimine 
8.3 Turismi liigid 42 Bioloogia 
8.4 Euroopa peamised turismiressursid 42 Teabekeskkond Kunstiõpetus, 

ajalugu, 
bioloogia 

8.5 Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid 43 Keskkond ja Bioloogia 
jätkusuutiik areng 

8.6 Eesti turismimajandus 42,43 Kultuuriline Ajalugu, 
identiteet bioloogia 

8.7 Transpordi liigid, nende eelised ja puudused reisijate ja erinevate kaupade veol, transiitveod 44 Teabekeskkond Ajalugu 
8.8 Euroopa peamised transpordikoridorid 45,47 Keskkond ja Füüsika, 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane omandab lihtsa, kuid tervikliku ettekujutuse keemiast kui loodusteadusest 
• õpib tundma keemia põhimõisteidja seaduspärasusi; 
• hakkab mõistma maailma terviklikkust: keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ja 

looduslike protsesside keemilist tagapõhja; 
• õpib seostama keemiateadmisi teistes loodusteadustes omandatuga; 
• õpib nägema ja mõistma keemilisi nähtusi kodus, looduses ja ümbritsevas elus 

ning tehnikas; 
• õpib aru saama keemia keelest, ainete koostise ja keemiliste reaktsioonide 

väljendamisest valemite ja reaktsioonivõrranditega; 
• õpib mõistma ja koostama keemiateksti, selgitama mõistete ja seaduspärasuste 

sisu; 
• arendab loogilise mõtlemise, analüüsi ja järelduste tegemise oskust; 
• õpib mõistma keemiliste nähtuste vahelisi loogilisi seoseid ja kvantitatiivseid 

seaduspärasusi; 
• õpib tegema lihtsamaid arvutusi ainete valemite ja keemiliste reaktsioonide 

võrrandite alusel, protsentarvutusi ainete ja lahuste koostise alusel; 
• õpib tegema vaatlusi, kirjeldama ja süstematiseerima nende tulemusi, eristades 

olulist ebaolulisest; 
• õpib püstitama hüpoteese ja neid lihtsamate katsete abil kontrollima; 
• omandab teadmised, oskused ja vilumused lihtsamate keemiakatsete tegemiseks, 

säilitades ohutuse; 
• õpib väärtustama säästlikku suhtumist elukeskkonda; 
• saab aru keemiateadmiste vajalikkusest. 

Õpitulemused 

Õpilane teab 
1. 

1.1 ainet iseloomustavaid füüsikalisi omadusi: sulamis- j a keemistemperatuur, 
tihedus, elektrijuhtivus, värvus jms; 

1.2 keemilise reaktsiooni esilekutsumiseks vajalikke tingimusi: ainete kontakt, 
kuumutamine, süütamine; 

1.3 järgib põhilisi ohutusnõudeid, kasutades kemikaale laboritöödes ja argielus, 
ning mõistab ohutusnõuete järgimise vajalikkust, 

1.4 tunneb tähtsamaid laborivahandeid (katseklaas, keeduklaas, kolb, 
mõõtsilinder, portselankauss, piirituslamp, piirituslamp, lehter, uhmer, statiiv); 

1.5 eristab lahuseid ja pihuseid, toob näiteid lahuste ning pihuste kohta looduses 
ja igapäevaelus, 

1.6 lahendab arvutusülesandeid, rakendades lahuse ja lahustunud aine massi ning 
lahuse massiprotsendi seost; põhjendab lahenduskäiku (seostab osaja terviku 
suhtega). 
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2. 
2.1 selgitab aatomiehitust 
2.2 seostab omavahel tähtsamate keemiliste elementide nimetusi ja tähiseidCH; F; el; 

Br; I; 0; S; N; P; e; Si; Na; K; Mg; ea; Ba; Al; Sn; Pb; Fe; eu; Zn, Ag; Au; Hg); 
loeb õigesti keemiliste elementide sümboleid aine valemis; 

2.3 seostab keemilise elemendi asukohta perioodilisuse süsteemi tabelis (A
rühmades) elemendi aatomi ehitusega (tuumalaeng e prootonite arv tuumas, 
elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv) ning koostab keemilise elemendi 
järjenumbri põhjal elemendi elektronskeemi (1. - 4. perioodi A- rühmade 
elementidel); 

2.4 eristab metallilisi ja mittemetallilisi keemilisi elemente ning põhjendab nende 
paiknemist perioodilisustabelis, toob näiteid metallide ja mittemetallide 
kasutamise kohta igapäevaelus; 

2.5 eristab liht- ja liitaineid (keemilisi ühendeid), selgitab aine valemi põhjal aine 
koostist ning arvutab aine valemi põhjaln tema molekulmassi (valemmassi), 

2.6 eristab ioone neutraalsetest aatomitest ning selgitab ioonide tekkimist ja ioonide 
laengut; 

2.7 eristab kovalentset ja ioonilist sidet ning selgitab nende erinevust; 
2.8 eristab molekulaarseid (molekulidest koosnevaid) ja mittemolekulaarseid aineid 

ning toob nende kohta näiteid. 

3. 
3.1 põhjendab hapniku rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses (seostab 

varemõpituga loodusõpetuses ja bioloogias); 
3.2 kirjeldab hapniku ja vesiniku põhilisi omadusi, 
3.3 seostab gaasi (hapniku, vesiniku, süsinikdioksiidi jt ) kogumiseks sobivaid võtteid 

vastava gaasi omadustega (gaasi tihedusega õhu suhtes ja lahustuvusega vees); 
3.4 määrab aine valemi põhjal tema koostiselementide oksüdatsiooniastmeid (oa) 

ning koostab elemendi oa alusel vastava oksiidi valernii ja nimetuse; 
3.5 koostab reaktsioonivõrrandeid tuntumate lihtainete (nt H2, S, e, Na, ea, Al jt) 

ühinemisreaktsioonide kohta hapnikuga ning toob näiteid igapäevaelus tuntumate 
oksiidide kohta ( nt H20, S02, e02, Si02, eaO, Fe203), 

3.6 põhjendab vee tähtsust, seostab vee iseloomulikke füüsikalisi omadusi (paisumine 
jäätudes, suur erisoojus ja aurustumissoojus) veerolliga Maa kliima kujundajana 
(seostab varemõpituga loodusõpetuses ja geografias); 

3.7 eristab veesõbralikke (hüdrofiilseid) ja vett-tõrjuvaid (hüdrofoobseid) aineid ning 
toob nende kohta näiteid igapäevaelust. 

4. 
4.1 tunneb valemi järgi happeid, hüdroksiide (kui tuntumaid aluseid) ja soolasid ning 

koostab hüdroksiidide ja soolade nimetuste alusel nende valerneid (ja vastupidi); 
4.2 mõistab hapete ja aluste vastandlikkust (võimet teineteist neutraliseerida); 
4.3 hinda lahuse happelisust, aluselisust või neutraalsust lahuse pH väärtuse alusel, 

määrab indikaatori abil keskkonda lahuses (neutraalne, happeline või aluseline); 
4.4 toob näiteid tuntumate hapete, aluste ja soolade kasutamise kohta igapäevaelus; 
4.5 järgib leeliste ja tugevate hapetega töötades ohutusnõudeid, 
4.6 koostab ning tasakaalustab lihtsamate hapete ja aluste vaheliste reaktsioonide 

võrrandeid; 
4.7 mõistab reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise põhimõtet (keemilistes 

reaktsioonides elementide aatomite arv ei muutu). 
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5. 
5.1 seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi (hea elektri- ja 

soojusjuhtivus, läige, plastilisus) metallilise sideme iseärasustega; 
5.2 eritab aktiivseid, keskmise aktiivsusegaja väheaktiivseid metalle, hindab metalli 

aktiivsust (aktiivne, keskmise aktiivsusega või väheaktiivne) metalli asukoha 
järgi metallide pingereas; 

5.3 teeb katseid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdleb nende 
reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt) ning sostab kiiruse erinevust metallide 
aktiivsusega; 

5.4 seostab redoksreaktsioone keemiliste elementide oksüdatsiooniastme 
muutumisega rektsioonis, 

5.5 põhjendab metallide käitumist keemilistes reaktsioonides redutseerijatena; 
5.6 koostab reaktsioonivõrrandeid metallide iseloomulike keemilistereaktsioonide 

kohta (metall + hapnik, metall + happe lahus); 
5.7 hindab tuntumate metallide ja nende sulamite (Fe, Al, Cujt) rakendamise 

võimalusi igapäevaelus, seostabneid vastavate metallide iseloomulikke 
füüsikaliste ja keemiliste omadustega; 

5.8 seostab metallide sh raua korrosiooni aatomite üleminekuga püsivamasse 
olekusse (keemilisse ühendisse); nimetabpõhilisi raua korrosiooni (roostetamist) 
soodustavaid tegureid ja selgitab korrosioonitõrje võimalusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Keemia VIII klassile Avita Tallinn 2010 
2. Lembi Tamm, Eevi Viirsalu Keemia töövihik VIII klassile Avita Tallinn 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: III Klass: j8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 
Jrk Oodatavad 
nr Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemuse Läbivad teemad Lõiming 

d 
1. Millega tegeleb keemia? 
1.1 Ainete füüsikalised omadused 1.1 FÜÜ, TEH 

1.2 Puhtad ained ja segud 1.1 Tehnoloogiaja 
innovatsioon 

1.3 Ainete füüsikalisd omadused ja ainete kasutamine 1.1 Teabekeskkond 
1.4 Tihedus 1.1 
1.5 Arvutused tiheduse rakendamisega 1.1 
1.6 Keemilised reaktsioonid 1.2 Teabekeskkond 
1.7 Keemilise reaktsiooni esilekutsumise ja kiirendamise võimalused 1.2 
1.8 Lahused ja pihuste alaliigid (vaht, aerosool, emulsioon, suspensioon), tarded 1.5 
1.9 Lahusd ja pihused igapäeva elus 1.5;1.6 Tervis ja ohutus 
1.10 Lahuste protsendilise koostise arvutused 1.6 MAT 

1.11 Kindla %-lise koostisega lahuse valmistamine 1.3; 1.4; 1,6 
2. Aatomiehitus, perioodilisustabel. Aine ehitus Elukestev õpe ja karjääri 
2.1 Keemilised elemendid 2.1; 2.2 planeerimine 
2.2 Keemiliste elementideomaduste perioodilisus. Perioodi1isustabel 2.3 Teabekeskkond 
2.3 Perioodilisustabeli seos keemiliste elementideaatomite elektronstruktuuriga: 

tuumalaeng, elektronkihtide arv, väliskihi elektronide arv 2.3 Teabekeskkond 
2.4 Elektronskeemid 2.3 Teabekeskkond 
2.5 Harjutused elektronsk~em!de koostamiseks 2.3 

- - -
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2.6 Keemiliste elementide metallilised ja mittemetallilised omadused 2.4 
2.7 Metallilised ja mittemetallilised elemendid perioodilisusetabelis 2.4 
2.8 Liht- ja liitained (keemilised ühendid) 2.5 
2.9 Molekulid, Aine valem 2.5 
2.10 Keemiline side aatomite vahel molekulis (kovalentne side) Harjutused kov. 2.7 

sideme kirjeldamiseks 
2.11 Aatommassja molekulmass (valemmass) 2.6 
2.12 loonide teke aatomitest, ioonide laengud. Aatomite ja ioonide erinevus. 2.6 
2.13 loonidest koosnevad ained (ioonsed ained) 2.6 
2.14 Molekulaarsete ja mittemolekulaarsete ainete ehituse sisulise erinevus e ja 2.7; 2.8 Tehnoloogiaja 

sellest tingitud ainete erinevus e võrdlemine innovatsioon 
3. Hapnik. BIO, GEO, TEH 

3.1 Hapnik, selle omadused ja roll põlemisreaktsioonides ning eluslooduses 3.1 Keskkond ja jätkusuutIik 
(hapnik kui oküdeerija) areng 

3.2 Põlemisreaktsioonid, oksiidide teke. Ühinemisreaktsioon 3.1 
3.3 Oksüdatsiooniaste 3.2; 3.3 
3.4 Oksiidide nimetused 3.3 
3.5 Oksiidide valemite koostamine 3.4 
3.6 Oksiidid igapäevaeIus 3.5 
3.7 Lihtsamate põlemisreaktsioonide võrrandite koostamine ja tasakaalustamine 3.5 
3.8 Harjutustund keem. võrrandite tasakaalustamise kohta 3.5 
3.9 Vesinik, selle füüsikalised omadused 3.2 GEO,FÜÜ 

3.10 Süsihappegaasi, hapniku ja vesiniku saamine, kogumine, tõestamine. Tehnoloogiaja 
Gaaside tihedus õhu suhtes ja lahustuvus vees 3.3 innovatsioon. Keskkond ja 

j ätkusuutlik areng 
3.11 Vesi. Vee erilised omadused, vee tähtsus 3.6 Teabekeskkond 
3.12 Vesi lahustina 3.6 
3.13 Vee toime ainetesse, märgumine (veesõbralikuja vett-tõrjuvad ained) 3.7 Tervis ja ohutus BIO 

3.14 Hüdrofiilsed ja -foobsed ained igapäevaelus 
-
~.7 -_ .. - -- --
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3.15 V esi kliimat kujundava tegurina 3.6; 3.7 Keskkond ja jätkusuutIik GEO 

areng 
3.16 Harjutustund: Gaasid, lahuste %-line koostis 1.6 
4. Happed ja alused-vastanlike omadustega ained. 
4.1 Hapete koostis 4.1 
4.2 Tähtsamad happed 4.2; 4.3 
4.3 Ohutusnõuded tugevate hapete kasutamise korral 4.4 
4.4 Hapete reageerimine alustega. N eutraliseerimisreaktsioon 4.3; 4.4 BIO 

4.5 NeutraIiseerimisreaktsiooni uurimine ja vastavate reaktsioonivõrrandite 
koostamine 4.3 

4.6 Hüdroksiidide koostis ja nimetused 4.5 
4.7 Ohutusnõuded tugevate aluste (leeliste) kasutamise korral 4.2; 4.3 Tervis ja ohutus 
4.8 Lahuste pH skaala 4.3 Elukestev õpe ja karjääri BIO,GEO 

planeerimine 
4.9 pH skaala kasutamine ainete lahuste happelisust/aluselisust iseloomustades 4.3 
4.10 Soolad, nende koostis 4.1 
4.11 Soolade nimetused 4.1 
4.12 Happed, alused ja soolad igapäevaelus 4.6; 4.7 
5. Tuntumaid metalle 
5.1 Metallid, metallide iseloomulikud omadused 5.1 
5.2 MetalliIine side 5.1 Teabekeskkond 
5.3 Metallide füüsikaliste omaduste võrdlus 5.1; 5.2 FÜÜ, TEH 

5.4 Metallide reageerimine hapniku jt Iihtainetega. Metallid kui redutseerijad 5.2; 5.3; 5.4 
5.5 Metallide reageerimine hapete lahustega 5.3; 5.4 
5.6 Ettekujutus reaktsioonikiirusest (metalIi ja happelahuse vahelise reaktsiooni 5.2 Tervis ja ohutus 

näitel) 
5.7 Erinevate metallide aktiivsuse võrdlus (aktiivsed, keskmise aktiivsusegaja Tehnoloogia ja 

väheaktiivsed metallid. Metallide pingerida 5.2; 5.3; 5.4 innovatsioon. 
5.8 Fe ja tema sulamid igapäevaelus 5.4; 5.5; 5.7 
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5.9 Al ja tema sulamid igapäevaelus 5.7 
5.10 eu ja tema sulamid igapäevaelus 5.7 
5.11 Korrosioon kui redoksprotsess 5.8 Elukestev õpe ja karjääri TEH 

planeerimine 
5.12 Korrosioonitõrje võimalused, nende rakendamine igapäevaelus 5.8 

--
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: III I Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab lihtsa, kuid tervikliku ettekujutuse keemiast kui loodusteadusest 
• õpib tundma keemia põhimõisteidja seaduspärasusi; 
• hakkab mõistma maailma terviklikkust: keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ja 

looduslike protsesside keemilist tagapõhja; 
• õpib seostama keemiateadmisi teistes loodusteadustes omandatuga; 
• õpib nägema ja mõistma keemilisi nähtusi kodus, looduses ja ümbritsevas elus 

ning tehnikas; 
• õpib aru saama keemia keelest, ainete koostise ja keemiliste reaktsioonide 

väljendamisest valemite ja reaktsioonivõrranditega; 
• õpib mõistma ja koostama keemiateksti, selgitama mõistete ja seaduspärasuste 

sisu; 
• arendab loogilise mõtlemise, analüüsi ja järelduste tegemise oskust; 
• õpib mõistma keemiliste nähtuste vahelisi loogilisi seoseid ja kvantitatiivseid 

seaduspärasusi; 
• õpib tegema lihtsamaid arvutusi ainete valemite ja keemiliste reaktsioonide 

võrrandite alusel, protsentarvutusi ainete ja lahuste koostise alusel; 
• õpib tegema vaatlusi, kirjeldama ja süstematiseerima nende tulemusi, eristades 

olulist ebaolulisest; 
• õpib püstitama hüpoteese ja neid lihtsamate katsete abil kontrollima; 
• omandab teadmised, oskused ja vilumused lihtsamate keemiakatsete tegemiseks, 

säilitades ohutuse; 
• õpib väärtustama säästlikku suhtumist elukeskkonda; 
• saab aru keemiateadmiste vajalikkusest. 

Õpitulemused 
Õpilane 

1. 

1.1 seostab omavahel tähtsamate hapete ning happeanioonide valerneid ja nimetusi 
(HCl, H2S04, H2S03, H2S, HN03, H3P04, H2C03, H2Si03); 

1.2 analüüsib valemite põhjal hapete koostist, eristab hapnikhappeid ja hapnikuta 
happeid ning ühe- ja mitmeprootonilisi happeid; 

1.3 eristab tugevaid ja nõrku happeid ning aluseid, seostab lahuse happelisi omadusi 
H+ -ioonide ja aluselisi omadusi OH--ioonide esinemisega lahuses; 

1.4 kasutab aineklasside vahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja 
vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades (õpitud reaktsioonitüüpide piires: 
lihtaine + O2, happeline oksiid + vesi, (tugevalt) aluseline oksiid + vesi, hape + 
metall, hape + alus, aluseline oksiid + hape, happeline oksi id + alus, hüdroksiidi 
lagunemine kuumutamisel); korraldab neid reaktsioone praktiliselt; 
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1.5 kasutab vajaliku info saamiseks lahustuvustabelit; 
1.6 kirjeldab ja analüüsib mõnede tähtsamate anorgaaniliste ühendite (H20, CO, C02, 

Si02, CaO, HCI, H 2S04, NaOH, Ca(OH)2, NaCI, Na2C03, NaHC03, CaS04, 
CaC03 jt) peamisi omadusi ning selgitab nende ühendite kasutamist 
igapäevaelus; 

1.7 analüüsib peamisi keemilise saaste allikaid ja saastumise tekkepõhjusi, 
saasturnisest tingitud keskkonnaprobleeme (happesademed, raskmetallide 

ühendid, üleväetamine, osoonikihi lagunemine, kasvuhooneefekt) ja võimalikke 
keskkonna säästmise meetmeid. 

2. 
2.1 kasutab ainete lahustuvuse graafikut vajaliku info leidmiseks ning arvutuste ja 

järelduste tegemiseks; 
2.2 seostab ainete lahustumise soojusefekti aineosakeste vastastiktoime tugevusega 

lahustatavas aines ja lahuses (lahustatava aine ja lahusti osakeste vahel); 
2.3 selgitab temperatuuri mõju gaaside ning (enamiku) soolade lahustuvusele vees; 
2.4 lahendab lahuse protsendilisel koostisel põhinevaid arvutusülesandeid (kasutades 

lahuse, lahusti, lahustunud aine massi, lahuse ruumala ja tiheduse ning lahuse 
massiprotsendi vahelisi seoseid) ja põhjendab lahenduskäiku. 

3. 
3.1 tunneb põhilisi aine hulga, massi ja ruumala ühikuid (mol, kmol, g, kg, t, cm3, 

dm3, m3, mI, 1) ning teeb vajalikke ühikute teisendusi; 
3.2 teeb arvutusi aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste seoste alusel, põhjendab 

neid loogiliselt; 
3.3 mõistab ainete massi jäävust keemilistes reaktsioonides ja reaktsioonivõrrandi 

kordajate tähendust (reageerivate ainete hulkade ehk moolide arvude suhe); 
3.4 analüüsib keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduvat (kvalitatiivsetja 

kvantitatiivset) infot; 
3.5 lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, lähtudes 

reaktsioonivõrrandite kordajatest (ainete moolsuhtest) ja reaktsioonis osalevate 
ainete hulkadest (moolide arvust), tehes vajaduse korral ümberarvutusi ainehulga, 
massi ja (gaasi) ruumala vaheliste seoste alusel, põhjendab lahenduskäiku; 
hindab loogiliselt arvutustulemuste õigsust ning teeb arvutustulemuste põhjal 
järeldusi ja otsustusi 

4 
4.1 võrdleb ning põhjendab süsiniku lihtainete ja süsinikoksiidide omadusi; 
4.2 analüüsib süsinikuühendite paljususe põhjust (süsiniku võime moodustada 

lineaarseid ja hargnevaid ahelaid, tsükleid, kordseid sidemeid); 
4.3 koostab süsinikuühendite struktuurivalerneid etteantud aatomite (C, H, 0) arvu 

järgi (arvestades süsiniku, hapniku ja vesiniku aatomite moodustatavate 
kovalentsete sidemete arvu); 

4.4 kirjeldab süsivesinike esinemisvorme looduses (maagaas, nafta) ja kasutusalasid 
(kütused, määrdeained) ning selgitab nende praktilisi kasutamisvõimalusi; 

4.5 koostab süsivesinike täieliku põlemise reaktsioonivõrrandeid; 
4.6 eristab struktuurivalemi põhjal süsivesinikke, alkohol e ja karboksüülhappeid; 
4.7 koostab mõnedele tähtsamatele süsinikuühenditele (CH4, C2HsOH, CH3COOH) 

iseloomulike keemiliste reaktsioonide võrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide 
piires) ja teeb katseid nende reaktsioonide uurimiseks; 
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4.8 hindab etanooli füsioloogilist toimet ja sellega seotud probleeme igapäevaelus 

5. 
5.1 selgitab keemiliste reaktsioonide soojusefekti (energia eraldumist või 

neeldumist) ; 
5.2 hindab eluks vajalike süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli 

elusorganismides ja põhjendab nende muundumise lõppsaadusi organismis (vesi 
ja süsinikdioksiid), seostab neid teadmisi varem loodusõpetuses ja bioloogias 
õpituga; 

5.3 analüüsib süsinikuühendite kasutusvõimalusi kütusena ning eristab taastuvaidja 
taastumatuid energiaallikaid (seostab varem õpituga loodusõpetuses); 

5.4 iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, 
plastid) ning analüüsib nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi; 

5.5 mõistab tuntumate olmekemikaalide ohtlikkust ningjärgib neid kasutades 
ohutusnõudeid; 

5.6 mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, analüüsib keskkonna 
säästmise võimalusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia IX klassile Avita Tallinn 1999 
2. Lembi Tamm, Heiki Timotheus Keemia töövihik IX klassile Avita Tallinn 2000 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: III Klass: \9. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: :Q!aneeritud tundide arv: 

õ 
Jrk Oodatavad 
nr Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemuse Läbivad teemad Lõiming 

d 
1. Anorgaaniliste ainete põhiklassid. 1.1 
1.1 Oksiidid. Happelised ja aluselised oksiidid, nende reageerimine veega BIO 
1.2 Oksiidide reageerimine veega BIO 
1.3 Praktiline töö- erinevate oksiidide ja vee vahelise reaktsiooni uurimine (nt 1.6 GEO 

CaO, MgO, S02 + H2O) 
1.4 Happed. Hapete liigitamine (tugevad ja nõrgad happed, ühe- ja 1.2; 1.3 Tervis ja ohutus 

mitmeprootonihapped, hapnikhapped ja hapnikuta happed) 
1.5 Hapete keemilised omadused (reageerimine metallide, aluseliste oksiididega 1.3; 1.4 

ja alustega 
1.6 Happed argielus 1.4 Keskkond j a j ätkusuutlik BIO 

areng 
1.7 Alused. Aluste liigitamine (tugevad ja nõrgad alused, hästi lahustuvadja 1.3 

rasklahustuvad alused) 
1.8 Aluste keemilised omadused (reageerimine happeliste oksiididega ja 1.4 

hapetega 
1.9 Hüdroksiidide koostis ja nimetused 1.3;1.4 
1.10 Hüdroksiidide lagunemine kuumutamisel. Lagunemisreaktsioon 1.4;1.5 TEH 
1.11 Erinevate oksiidide ja hapete ning aluste vaheliste reaktsioonide uurimine (nt 1.6 

CuO + H2S04; CO2 + NaOH). Praktiline töö 
1.12 Soolad. Lahustuvustabel 1.4- 1.6 

-------
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1.13 Soolade saamisvõimalusi (õpitud reaktsioonitüüpide piires) 1.6 
1.14 Vesiniksoolad (söögisooda näitel) 1.6 TEH 
1.15 Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel 1.4;1.6;1.7 
1.16 Anorgaanilised ühendid igapäevaeius 1.7 Keskkond ja jätkusuutIik 

areng 
1.17 Veekaredus 1.6 Tervis ja ohutus TEH 
1.18 Väetised, ehitusmaterj alid 1.6 Tervis ja ohutus. BIO 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

1.19 Põhilised keemilise saaste allikad 1.7 Keskkond ja jätkusuutIik 
areng 

1.20 Keskkonnaprobleemid: happevihmad, keskkonna saastumine raskmetallide Keskkond j a j ätkusuutlik BIO, GEO, 
ühenditega, veekogude saastumine, kasvuhoonegaasid, osoonikihi areng TEH 
hõrenemine 1.7 

2. Lahustumisprotsess, lahustuvus. 
2.1 Lahustumisprotsess, lahustumise soojusefekt (kvalitatiivselt) 2.1 FÜÜ 
2.2 Ainete lahustuvus vees (kvantitaiivseIt) 2.1 Tervis ja ohutus FÜÜ,MAT, 

TEH 
2.3 Lahustuvuse sõltuvus temperatuurist (gaaside ja soolade näitel) 2.2; 2.3 Teabekeskkond MAT 
2.4 Arvutused lahustuvuse kohta 2.4 MAT 
2.5 Lahuste koostise arvutused (tiheduse arvestamisega) 2.4 MAT 
2.6 Lahuste segamise ülesanded 2.4 MAT 
2.7 Mahuprotsent (tutvustavalt) 2.4 MAT 
2.8 Ülesannete lahendamine, arvestdes lahus e massi, ruumala ja tiheduse LOO,MAT, 

vahelist seost 2.4 FÜÜ 
3. Aine hulk. Molaararvutused 
3.1 Ainehulk. Mool 3.1 LOO 
3.2 Molaarmass 3.1 ;3.2 MAT 
3.3 Arvutused aine hulga ja massi vaheliste seoste kohta 3.1,3.2 LOO,MAT, 
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FÜÜ 
3.4 Gaasi molaarruumala nonnaaltingimustel 3.1; 3.2 MAT 
3.5 Hulga, massi ja ruumalaühikute teisendused 3.2 Teabekeskkond LOO,MAT, 

FÜÜ 
3.6 Arvutused aine hulga, massi ja gaasi ruumala vaheliste seoste kohta 3.2 MAT 
3.7 Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal moolides. 3.3 MAT 
3.8 Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal moolides teisendades lähteaine või MAT 

saaduse ko guseid 3.4 
3.9 Keemilise reaktsiooni võrrandis sisalduva info kvalitatiivne ja kvantitatiivne LOO,MAT, 

analüüs 3.4; 3.5 FÜÜ 
3.10 Harjutustund, kus hinnatakse loogiliselt igapäevasest elust keemilise LOO,MAT, I 

protsessi arvutustulemusi ning tehakse arvutustulemuste põhjal järeldusi ja FÜÜ 
otsuseid 3.5 

I 

4. Süsinik ja süsiniku ühendid. 
4.1 Süsinik lihainena 4.1 
4.2 Süsiniku oksiidid 4.1 Tervis ja ohutus BIO 

I 

4.3 Süsivesinikud 4.2 Keskkond ja jätkusuutiik 
areng 

4.4 Lihtsamate süsivesinike jt süsiniku ühendite molekulide mudelite 
koostamine 4.2 Teabekeskkond 

4.5 Süsinikuühendite molekuiide mudelite koostamine ja uurimine Teabekeskkond IT 
arvutikeskkonnas 4.3 i 

4.6 Süsinikuühendite paljusus 4.3; 4.4 Tehnoloogiaja 
innovatsioon 

4.7 Molekulimudelid ja struktuurivalemid 4.3 Teabekeskkond 
4.8 Polümeerid, ettekujutus polümeeridest 4.3 I 

4.9 Polümeerid igapäevaelus 4.4 Tehnoloogiaja TEH 
innovatsioon 

4.10 Süsivesinike omaduste uurimine (lahustuvus, märguvus veega) 
-
~5 Tervis j~hutus_ 

-- --
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4.11 Alkoholid, alkoholide esindaja etanool 4.6 BIO 
4.12 Etanooli füsioloogiline toime 4.8 Tervis ja ohutus BIO 
4.13 Karboksüülhapped, karboksüülhapete esindaja etaanhape 4.6 
4.14 Etaanhappe happeliste omaduste uurimine (nt etaanhape + sooda, etaanhape 4.6 

+ lee1ise1ahus) 
4.15 Erinevate süsinikuühendite (nt etanooli ja parafiini põlemisreaktsiooni 4.7 

uunmme 
4.16 Süsinikku sisaldavad maavarad j a nende leiukohad 4.4 Keskkond j a jätkusuutiik 

areng 
5. Süsinikuühendid looduses, süsinikuühendid materjalidena. Tehnoloogiaja LOO,FÜÜ 
5.1 Energia eraldumine ja neeIdumine keemilistes reaktsioonides 5.1 innovatsioon 
5.2 Ekso- ja endotermilised reaktsioonid 5.1 LOO,FÜÜ 
5.3 Eluks vajaliku süsinikuühendid: sahhariidid 5.2 Tervis ja ohutus BIO 
5.4 Eluks vajaliku süsinikuühendid: rasvad 5.2 Tervis ja ohutus BIO 
5.5 Eluks vajaliku süsinikuühendid:: valgud 5.2 Tervis ja ohutus BIO 
5.6 Tervisliku toitumise põhimõtted, tervislik eluviis 5.2 Tervis ia ohutus BIO 
5.7 Süsinikuühendid kütusena 5.3 Tehnoloogia ja FÜÜ 

innovatsioon 
5.8 Tarbekeemia saadused 5.5 Tehnoloogiaja BIO 

innovatsioon 
5.9 Plastid ja kiud ained 5.4 Tehnoloogia ja TEH 

innovatsioon 
5.10 Olmekemikaalide kasutamise põhinõuded. Keemia ja elukeskkond 5.6 Keskkond ja jätkusuutiik BIO 

areng 
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Ainevaldkond "Sotsiaalained" 

Õppeained: 

ajalugu 
inimeseõpetus 

ühiskonnaõpetus 
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I Õppeaine: I ~jalUgu 
I Klass: Is. 

Õppe-eesmärgid 

• Tunneb huvi ajaloo sündmuste vastu; 
• Tunneb oma kodukoha ajalugu ja Eesti ajalugu ajastut kõige enam 

iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; oskab eristada Eesti 
ajaloo sündmusi maailma ajaloo sündmustest; 

• Väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning määratleb end oma rahva liikmena; 
• Tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, on tolerantne; 
• Teab ajaloo põhimõisteid ning oskab neid kasutada õiges kontekstis, 
• Oskab leida õpitu põhjallihtsamaid seoseid, analüüsida; 
• Oskab töötada ajalooallikatega; 
• Oskab kasutada kaarti ning ajajoont; 
• Oskab õpitud teemal vestelda, esitada küsimusi ja avaldada oma arvamust; 
• Väljendab oma teadmisi ning oskusi suu1iselt ja kirjalikult. 

Õpitulemused 

1. Kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeidja fraase sajand, 
aastatuhat,eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine, 

2. Oskab kasutada ajajoont ning sündmusi kronoloogiliselt järjestada; 
3. Oskab kasutad mõisteid ja neid seostada; 
4. Teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega, 

kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, suuline 
allikas, esemeline allikas; 

5. Oskab materjali leidaja seda analüüsida; avaldab enda arvamust; 
6. Kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu; 
7. Leiab õpitu põhjallihtsamaid seoseid; teab, et ajaloo sündmustel on põhjused ja 

tagajärjed; 
8. Väljendab oma teadmisi nii suuliseIt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu; 
9. Kasutab ajalookaarti; 
10. Mõistab kultuuripärandi tähtsust ajaloos, tunnustab inimeste ja vaadete erinevusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Hergauk, E; Laar, M; Tilk, M. Ajalugu 5. klassile. Avita, 2002. 
2. Piir, 1. Ajaloo kontrolltööd 5. klassile. Avita, 2005. 
3. Eesti esiajalugu 
4. Eesti ajalugu 1. Muinasajast 19. sajandi lõpuni. Õpik gümnaasiumile. Avita, 2005. 
5. Arheoloogilise leiud (ajaloo kabinetis) 
6. Ajaloo atlas põhikoolile. Regio, 2000. 
7. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: II Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorramugber: _ teema nimetus: Ajaloo algõpetus planeeritud tundide arv: 

- _._- -_.-

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ajaarvamine. 1,2,3,5,7,8,9. I. Keskkond ja Matemaatika. 

Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, jätkusuutlikkus 
lähiajalugu. 

I 
Mõisted: sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo 
periodiseerimine. I 

2. Ajalooallikad. 2,3,4,5,7, 10. 1. Teabekeskkond Kirjandus. l 
Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, 2. Kultuuriline 

I esemeline allikas, muuseumja arhiiv. identiteet 
3. Eluolu. 2,4,5,6,7,8,9,10. 1. Väärtused ja Kirjandus, kunst, I 

Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja kõlblus muusika, 
traditsioonid, nende muutumine ajas. 2. Kultuuriline inimeseõpetus, 

identiteet loodusõpetus. 
4. Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud. 2,4,5, 7, 8, 9, 10. 1. Teabekeskkond Kirjandus, kunst, 

Ajaloosündmusedja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas 2. Kodanikualgatus ja loodusõpetus. , 
õpetaja valikul. ettevõtlikkus muusika. 

3. Tehnoloogiaja 
innovatsjoon 

- -_ .. 
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I Õppeaine: I ~alUgu 
1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

• Tunneb huvi mineviku vastu; 
• Tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu 

ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
• Oskab võrrelda erinevaid ajalooperioode ning riike, nt Mesopotaamia ja Vana

Egiptus ning Vana-Kreeka ja Vana-Rooma; 
• Väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
• Leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
• Kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja 
pakub lahendusteid; 

• Mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning 
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist 
keskkonda analüüsides; 

• Tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 
oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 
eksimusi; 

• Oskab kasutada empaatiat; näeb ajalugu minevikus elanud isikute pilgu läbi; 
• Tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma 

teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT 
vahendeid. 

Õpitulemused 

1. Kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg, 
muinasaeg, vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr,pKr, araabia number, Rooma 
number; 

2. Kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis ning loob seoseid; 
3. Hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat; 
4. Toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta; 
5. Mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob 

lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel; 
6. Teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega 

ja hindab neid kriitiliselt; 
7. Väljendab oma teadmisi nii suuliseit kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttuja 

kirjeldust; kasutab ITK vahendeid; 
8. Mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid 

erinevate kultuurivaldkondade kohta; 
9. Kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid; 
10. Näitab kaardil ja põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine; 
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11. Teab, missuguseid muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele 
võtmine; 

12. Teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi; 
13. Selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil 

Egiptust ja Mesopotaamiat; 
14. Selgitab, milline oli vanaaja riiklik korraldus, kirjeldab vanaaja elulaadi ja 

religiooni Egiptuse ning Mesopotaamia näitel; 
15. Tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiini, matemaatikat, 

astronoomiat, kirjandust, kujutavat kunsti, Egiptuse püramiide ja Babüloni 
rippaedu; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid kiilkiri ja hieroglüüfkiri; 

16. Teab, et Iisraelis tekkis monoteistlik religioon; selgitab, mis on Vana Testament; 
17. Näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenatja Spartat ning 

kirjeldab riigi laienemist hellenismi perioodil; 
18. Teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist; 
19. Tunneb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel ning võrdleb 

neid kirjelduse põhjal; 
20. Kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes 

valdkondades: kirjandus, teater, religioon, kunst, sport; 
21. Näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, 

Konstantinoopolit, Ida-Roomat ja Lääne-Roomat; 
22. Teab Rooma riigi tekkelugu ning näitab kaardil Rooma riigi territooriumi ja selle 

laienemist; 
23. Selgitab Rooma riigikorda eri aegadel; 
24. Iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis; 
25. Püüab vaadelda maailma minevikus elanud inimeste pilgu läbi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kõiv, M. Vanaaeg I osa. Ajalooõpik 6. klassile. Avita, 2003. 
2. Kõiv, M. Vanaaeg II osa. Ajalooõpik 6. klassile. Avita, 2003. 
3. Nagel, Maaja. Ajaloo kontrolltööd 6. klassile. Avita, 2005. 
4. Ajaloo atlas põhikoolile. Regio, 2000. 
5. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: Muinasaeg ja vanaaeg planeeritud tundide arv: 

õ 'p peSISU 
Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. 1.1 Sissejuhatus. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1. Teabekeskkond Matemaatika, 

Maa, inimene, aeg, ajaarvamine, muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Ajalugu ja 11, 12. 2. Keskkond ja loodusõpetus, 
ajalooallikad, allikmaterjalide tõlgendamine. jätkusuutlik areng kirjandus. 
1.2 Muinasaeg. 3. Tehnoloogiaja 
Muinasaja arengujärgud ja nende üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad, põlluharimise innovatsioon 
algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele võtmine, Eesti muinasaja 4. Väärtused ja 
üldiseloomustus, Pulli, Kunda. kõlblus 
Mõisted: kiviaeg,pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus, sugukond, hõim. 

2. Vana Idamaad. 1,2,3,4,5,6, 7, 13, 14, 1. Keskkond ja Loodusõpetus, 
2.1 Sissejuhatus. 15, 16,25. jätkusuutlik areng kirjandus, kunst. 
Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud. 2. Kultuuriline 
2.2 Vana-Egiptus. identiteet 
Vana-Egiptus, Egiptuse riigikorraIdus. Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon; eluolu, 3. Tehnoloogiaja 
religioon, kultuurisaavutused. innovatsioon 
2.3 Mesopotaamia. 4. Väärtused ja 
Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi seadused, eluolu, kõlblus 
religioon, kultuurisaavutused. 
2.4 Iisraelija Juuda riik 
Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, Vana Testament. 
Mõisted: tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester; 
Nimed: Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon, Hammurabi, Mooses ja Taavet. 

3. Vana-Kreeka. 1,2,3,4,5,6,7,17,18, 1. Keskkond ja Loodusõpetus, 
3.1 Kreeta-Mükeene kultuur. 19,20,25. jätkusuutlik areng kirjandus, kunst, 
Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur. 2. Kultuuriline kehaline 
3.2 Kreeka linngriigid. identiteet kasvatus, 
Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linmiikide 3. Tehnoloogiaja inimeseõpetus. 
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nõrgenemine ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi innovatsioon 
tekkimine. 4. Väärtused ja 
3.3 Vana-Kreeka kultuur. kõlblus 
Vana-Kreeka kultuur ja eluolu, kultuur ja religioon Hellase maailma ühendajana, 
olümpiamängud, religioon ja mütoloogia, Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, 
Herodotos, teater, kunst, arhitektuur (Ateena akropol),skulptuur, vaasimaal, Vana-Kreeka 
kultuuri tähtsus. 
3.4 Eluolu. 
Hellenite igapäevaelu, hellenistIik kultuur. 
Mõisted: polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia, demokraatia, kodanik, 
ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, skulptuur, Trooja sõda, hellenid, 
tähestik; 
Nimed: Zeus, Herakies, Homeros, Herodotos, PerikIes ja Aleksander Suur. 

4. Vana-Rooma. 1,2,3,4,5,6,7,21,22, 1. Keskkondja Loodusõpetus, 
4.1 Rooma vabariik. 23,24,25. jätkusuutiik areng kirjandus, kunst, 
Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, Rooma linna tekkimine, kuningad, vabariigi algus, 2. Kultuuriline kehaline 
Rooma vabariik, ühiskondlik korraldus, Rooma võimu laienemine Vahemere maades. identiteet kasvatus. 
Hannibal, kodusõjad Roomas. Caesar, vabariigi lõpp. 3. Tehnoloogiaja 
4.2 Rooma keisririik innovatsioon 
Rooma keisririik, ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle lõhenemine. 4. Väärtused ja 
4.3 Vana-Rooma kultuur ja eluolu. kõlblus 
Vana-Rooma kultuur, rahvas ja eluolu, Rooma kui impeeriumi keskus ja antiikaja suurlinn, 
kunst ja arhitektuur, avalikud mängud, Rooma õigus. 
4.4 Ristiusu teke, Uus Testament. 
Mõisted: 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; 
Nimed: Romulus, Hannibal, Caesar, Augustus ja Jeesus Kristus. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi mineviku vastu; 
• tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu 

ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
• leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
• kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja 
pakub lahendusteid; 

• mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning 
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist 
keskkonda analüüsides; 

• tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 
oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 

eksimusi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma 

teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT 
vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 
2. mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, 
isikuid ja kultuurinähtusi; 
3. võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab sarnasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi 
ja tagajärgi, arutleb märksõnadelküsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning 
põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
4. teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, 
Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib 
tõlgendada mitmeti; 
5. töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 
6. otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati 
ja lühiuurimust, esitleb seda suuliseltja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 
7. töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 
8. asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 
9. 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; 
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10. iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi 
jagunemist; 
11. iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste 
vallutusi; 
12. kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi; 
13. toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused; 
14. nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste 
eluolu muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust; 
15. teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik; 
16. teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia 
areng j a reformatsioon; 
17. iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning 
reformatsiooni mõju; 
18. seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik: Keskaeg I-11M. Kõiv, P. Raudkivi. Avita, 2004 
2. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000 
3. H. Palamets. Keskaja kultuurist. Tallinn 1982 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: Keskaeg ja varauusaeg planeeritud tundide arv: 70 

õ 'P peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 
I 

nr 
Läbivad teemad Lõiming 

I 
1. Maailm keskajal 476-1492. Keskaja koht maailma ajaloos, keskaja 1-15 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

I 
ühiskonna üldiseloomustus. Keskaja periodiseering, ühiskonnakorraldus, karjääri planeerimine; kirjandus, kunst, 

läänikord, eluolu ja maailmapilt. Kirik ja kultuur keskajal, ristiusu õpetuse 
2) Kultuuriline matemaatika, 

I 

alused, kiriku osa ühiskonnas, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, romaani 
identiteet; geograafia 

I 3) Teabekeskkond; 
ja gooti stiil. Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi 4) Tehnoloogiaja 

I 

jagunemine, kolm tuumikala: Itaalia, Prantsusmaa ja Saksamaa. innovatsioon; 

Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju 5) Tervis ja ohutus; 

Euroopale. Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene 6) Väärtused ja 

riik.Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-
kõlblus; 

Euroopas, tsunftikord, linnade valitsemine. Põhja-Euroopaja Eesti. 
Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked. Eesti keskajal, eluolu 
muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitIus ja 
ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad. I 

Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaaja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma 
i 

keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine, 
I eluolu keskajal. Mõisted- paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, 

senjöör, vasali, Jeodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunfi, giId, Hansa I 

Liit, Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, 
Muhamed, mosee, Meka. Nimed- Karl Suur ja Justinianus I. 

2. Maailm varauusajaI1492-1600. Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue 1-8, 16-18 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, majandussuhted, humanism, kaIjääri planeerimine; matemaatika, 
2) Keskkond ja geograafia 
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kujutav kunst, Leonardo da Vinei. jätkusuutIik areng; 

Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus 3) Kodanikualgatus ja 

Euroopale ja Euroopa mõju avastatud maades. Kolumbus. ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 

Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther. identiteet; 
Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad, Liivi sõja põhjused ja 5) Teabekeskkond; 
tagajärjed. Mõisted- maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri 6) Tehnoloogia ja 

usk, renessanss, humanism. innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus; 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi mineviku vastu; 
• tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu 

ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
• leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
• kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja 
pakub lahendusteid; 

• mõistab põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning 
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist 
keskkonda analüüsides; 

• tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 
oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 

eksimusi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma 

teadmisi ning oskusi suuliseit ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT 
vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 
2. mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, 
isikuid ja kultuurinähtusi; 
3. võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab samasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi 
ja tagajärgi, arutleb märksõnadelküsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning 
põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
4. teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, 
Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib 
tõlgendada mitmeti; 
5. töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 
6. otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati 
ja lühiuurimust, esitleb seda suuliseIt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 
7. töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 
8. asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 
9. teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva 
elus, hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile; 
10. iseloomustab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, 
valgustatud absolutism, parlamentarism; 
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11. selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni refonnide põhjusi, tagajärgi ja 
mõju; 
12. toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi refonnide ja revolutsiooni teel 
ning saab aru, mille poolest need erinevad; 
13. teab, mis muutused toimusid Euroopa poliitilisel kaardil Vestfaali rahu ning Viini 
kongressi tulemusena, ning näitab neid kaardil; 
14. teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja iseloomustab Ameerika 
Ühendriikide riigikorraIdust; 
15. iseloomustab baroki ja klassitsismi põhijooni; 
16. näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite; 
17. iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas; 
18. selgitab Eesti iseseisvumist; 
19. teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
20. iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Uusaeg 8. klassile, I-II osa. Koostaja Tannberg, T. AS BIT, 2003 
2. Ajaloo atlas põhikoolile. Regio 2000 
3. Piirimäe, Helmut (koostaja). Maailma ajalugu 1600-1918. 1. osa 1600-1815. 

Valgus, 1998 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: Uusaeg planeeritud tundide arv: 70 

õ 'Pl ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Maailm 1600-1815. Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi 1-15 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

kujunemine, Louis XIV, valgustusfilosoofia, Inglise kodusõda ja kaIjääri planeerimine; kiIjandus, kunst, 

restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud absolutism 
2) Kultuuriline matemaatika, 
identiteet; geograafia 

Preisimaa näitel, Friedrich II. Voltaire. 3) Teabekeskkond; 
Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli 4) Tehnoloogiaja 
omavalitsus, Balti erikord, Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. innovatsioon; 

sajandil, muutused majanduses ja poliitikas, vaimuelu (religioon, haridus, 5) Väärtused ja 

kirjasõna). 
kõlblus; 

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. Mõisted- valgustus, reform, revolutsioon, 
restauratsioon, absolutism, parlamentarism. 

2. Maailm 1815-1918. Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, 1-8,16-20 1) Elukestev õpe ja vene keel, 
I 

vabrikutootmine, linnastumine, industriaalühiskonnav sotsiaalne pale, 19. katjääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

sajandi poliitilised õpetused. 
2) Keskkond ja matemaatika, 

I jätkusuutlik areng; geograafia 
Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine 3) Kodanikualgatus ja 

I Saksamaa näitel, Saksa keisririik. ettevõtlikkus; 

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi äärealade poliitika, 4) Kultuuriline 
I talurahvaseadused, rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused, identiteet; 

5) Teabekeskkond; 
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venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni tagajärjed. 6) Tehnoloogia ja 

Esimene maailmasõda, uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja innovatsioon; 

põhjused, kulg ja tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 

autonoomiast Vabadussõjani. kõlblus; 
Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine. 
Mõisted- rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, 
autonoomia, Antant, Kolmikliit, liQfjralism, konservatism, sotsialism. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi mineviku vastu; 
• tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu 

ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajanaja 

edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena; 
• leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet; 
• kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja 
pakub lahendusteid; 

• mõistab põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning 
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist 
keskkonda analüüsides; 

• tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 
oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 

eksimusi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma 

teadmisi ning oskusi suuliseltja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT 
vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. iseloomustab ajaloo põhietappe näidete kaudu; 
2. mõistab eri ajastute kultuuripanust ning iseloomustab tähtsamaid ajaloosündmusi, 
isikuid ja kultuurinähtusi; 
3. võrdleb ajaloosündmusi ja -nähtusi, leiab samasusi ja erinevusi, toob esile põhjusi 
ja tagajärgi, arutleb märksõnadelküsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning 
põhjendab seda nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
4. teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, 
Eesti ja Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib 
tõlgendada mitmeti; 
5. töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt; 
6. otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati 
ja lühiuurimust, esitleb seda suuliseltja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades; 
7. töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme; 
8. asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 
9. näitab kaardil Esimese maailmasõjajärel toimunud muutusi (Versailles' süsteem); 
10. toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail; 
11. iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
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12. iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi 
aastail ja vaikival ajastul; 
13. iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab 
uusi kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi; 
14. näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel 
ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel; 
15. iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja toob 
esile Teise maailmasõja puhkemise põhjusi; 
16. selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos; 
17. iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist; 
18. teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja 
tulemused ja tagajärjed; 
19. teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus 
Hitlerivastane koalitsioon; 
20. iseloomustab külma sõja olemust ning toob esile selle avaldumise valdkonnad ja 
vormid; 
21. näitab kaardilolulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma 
poliitilisel kaardil 1990. aastail; 
22. iseloomustab tööstusriikide arengut USAja Saksamaa Liitvabariigi näitel; 
23. iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut 
NSV Liidu koosseisus; 
24. toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed; 
25. analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist j a Eesti Vabarii gi arengut; 
26. iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lähiajalugu 9. klassile, I-II. Avita, 2004 
2. Ajaloo atlas põhikoolile. Regio 2000 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: Lähiajalugu planeeritud tundide arv: 70 

_. 

õ 'p r>eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 
nr 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939. Rahvusvaheline olukord, 1-13 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Pariisi rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda, katj ääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas. 2) Kodanikualgatus ja matemaatika, 
ettevõtlikkus; geograafia 

Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja 3) Kultuuriline 
tagajärjed. identiteet; 
Demokraatia ja diktatuurid 1920.-1930. aastail, demokraatia ja diktatuuri 4) Teabekeskkond; 

põhijooned, demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism Itaalia 5) Tehnoloogia ja 

näitel, totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel. innovatsioon; 
6) Väärtused ja 

Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareformja põhiseadus, kõlblus; 
demokraatliku parlamentarismi aastad, vaikivajastu, 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. Mõisted- demokraatia, diktatuur, 
autoritarism, totalitarism, ideoloogia,jasism, kommunism, 
natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles' süsteem, vaikiv 
ajastu,parlamentarism, Tartu rahu. Nimed- JossifStalin, Benito Mussolini, 
AdolfHitler, Franklin Delano Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson. 

2. Teine maailmasõda 1939-1945. Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide 1-8,14-19 1) Kodanikualgatus ja vene keel, 

järeleandmised Saksamaale. München. MRP. ettevõtlikkus; kirjandus, kunst, 

Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp, sõdivad pooled, rinded, 
2) Kultuuriline matemaatika, 
identiteet; geograafia 
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holokaust, ÜRO asutamine. 3) Teabekeskkond; 

Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, 4) Tehnoloogiaja 

juuniküüditamine, sõjategevus Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa innovatsioon; 
5) Tervis ja ohutus; 

okupatsioon. Mõisted- MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, 6) Väärtused ja 
okupatsioon, ÜRO. kõlblus; 

3. Maailm pärast Teist maailmasõda 1945-2000. Külm sõda, külma sõja 1-8,20-26 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad. karjääri planeerimine; kirjandus, kunst, 

Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel. USA ühiskond, 2) Keskkondja matemaatika, 
jätkusuutlik areng; geograafia, 

sisepoliitika, ühiskondlikud liikumised, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi 3) Kodanikualgatus ja kehaline 
majanduse areng, Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted. ettevõtlikkus; kasvatus 
Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, 4) Kultuuriline 

sula, stagnatsioon. identiteet; 

Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid, 5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja innovatsioon; 
eluolu. 7) Tervis ja ohutus; 
Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail 8) Väärtused ja 

GorbatSov, Boris Jeltsin, Saksamaa ühinemine. kõlblus; 

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. Mõisted- perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, 
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, 
Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon. Nimed-
Mihhail GorbatSov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar 
Savisaar ja Mart Laar. 



( 

( 

Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: I 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

I Klass: 12. 

• Kirjeldab enda välimust, huve ja tegevusi, tuues esile ennast arendavad 
aspektid. 

• Kirjeldab inimeste samasusi. 
• Selgitab, mille poolest inimesed üksteisest erinevad, nt vanuselised, soolised, 

rahvuslikudja ealised erinevused ning erinevused kutses,välimuses, eluviisis. 
• Võrdleb ennast eakaaslastega ja toob teemakohaseid näiteid. 
• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab iga inimese väärtus. 
• Selgitab ja toob näiteid viisaka käitumise kohta kodus, koolis ning 

kogukonnas. 
• Kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda. 
• Rühmitab haigusi nakkuslikeks ja mittenakkuslikeks. 
• Kirjeldab suuliselt, kuidas haigestudes arsti juures käituda ning kuidas 

nakkushaigusi vältida. 
• Selgitab oma sõnadega, mis on ravimid. 
• Kirjeldab ravimitega seotud ohtusid ning toob näiteid ravimite kohta, mis 

aitavad haigusi ära hoida ja ravida. 
• Selgitab oma arvamusi ja seisukohti seoses tervisliku eluviisi kolme aspektiga, 

seostades neid omandatud teadmistega. 
• Demonstreerib lihtsamaid esmaabivõtteid õpisituatsioonis. 
• Teab hädaabinumbrit ja oskab näidist järgides tõhusalt abipalvet esitada. 
• Selgitab, mida tähendab temajaoks kodu ja koduarmastus. 
• Kirjeldab, mille poolest on kodus hea ja turvaline olla. 
• Kirjeldab tuntumaid traditsioone peres. 
• Selgitab oma sõnadega perekonna mõistet ja pereliikmete arvestamist. 
• Selgitab, mille poolest võivad pered erineda. 
• Selgitab, miks on tema pere talle väärtuslik. 
• Selgitab oma sõnadega lähimaid sugulassuhteid peres. 
• Kirjeldab pereliikmete rolle perekonnas 
• Kirjeldab ja demonstreerib võimalusi, kuidas temal on võimalik abistada 

pereliikmeid 
kodustes töödes. 

• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab temajaoks kohuse- ja vastutustunne, 
ning toob näiteid perest lähtudes. 

• Eristab erinevaid ameteid ning toob näiteid erinevate ametite vajalikkuse kohta 
ühiskonnas. 

• Selgitab oma sõnadega, millises koduümbruses on turvaline elada. 
• Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas ületada sõiduteed, ning selgitab 

liikluses valitsevaid ohtusid. 
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• Selgitab, kuidas käituda võõras ümbruses, ning demonstreerib õppeülesannete 
varal, kuidas öelda ei, kui võõras inimene endaga kaasa kutsub. 

• Kirjeldab, milline on ohutuim tee kodust koolini. 
• Kirjeldab tavalisemaid ohtlikke olukordi kodus ja koduümbruses. 
• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab aja kulg ja seis, tuues näiteid. 
• Selgitab, millised tegevused seostuvad temal positiivse tunde tekkimisega. 
• Kirjeldab, kuidas oma tegevust kavandada, ning planeerib oma päevakava, 

tuues näiteid igapäevaelust täpsuse, lubadustest kinnipidamise ja vastutuse 
olulisuse koht 

• Kirjeldab õpitulemustes määratletud teadmiste ja oskuste rakendamist enda 
igapäevaelus. 

• Eristab ausat jagamist ebaausast. 
• Selgitab oma sõnadega isiklike ja kogukonnas kasutatavate asjade väärtust, 

lähtudes nende loomiseks ja/või ehitamiseks tehtud tööst. 
• Demonstreerib õpitulemustes määratletud oskusi. 
• Selgitab oma arvamust kodumaast ja kodukohast ning suhtumist nendesse 

seostades neid omandatud teadmistega. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1. Kirjeldab oma välimust,huvisid ja tegevusi, mida talle meeldib teha. 
2. Eristab mehi ja naisi. 
3. Nimetab, mille poolest tasarnaneb teistegaja erinebteistest. 
4. Väärtustab iseennast j a teisi. 
5. Mõistab viisaka käitumisevajalikkust. 
6. Kirjeldab, kuidas oma terviseeest hoolitseda. 

7. Eristab nakkusIikke jamittenakkuslikke haigusi. 
8. Saab aru, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning teab,et ravimid võivad 
olla inimese tervisele ohtlikud. 
9. Kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus ning liikumine ja 
sport. 
10. Teab, et liikumine, puhkus ja tervislik toitumine on tähtsad seoses tervisliku 
eluviisiga. 
11. Demonstreerib lihtsamaidesmaabivõtteid. 
12. Teab hädaabi telefoninumbritja oskab kutsuda abi. 
13. Väärtustab oma kodu. 
14. Jutustab oma peretraditsioonidest. 
15. Kirjeldab, mille poolestperekonnad erinevadjasarnanevad. 

16. Väärtustab oma peret. 
17. Selgitab lähemaid sugulussuhteid. 
18 Kirjeldab pereliikmeteerinevaid rolle kodus. 
19. Kirjeldab ja eristab võimalusi,kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes 
20. Väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres 
21. Teab oma kohustusi peres 
22.Teab inimeste erinevaid töid ja töökohti 
23.0skab tänaval käitudaja ületada sõiduteed ohutult 
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24.Kirjeldab ohtlikke olukordi ning seda, kuidas seal käituda 
25.Kirjeldab. ohtlikke kohti jaolukordi kooliteel jakoduümbruses ning valib ohutu tee 
sihtpunkti. 
26 Eristab aja kulgu ja seisu. 
27. Planeerib oma päevakava. 
28. Kirjeldab, kuidas sisustadavaba aega. 
29. Väärtustab tegevusi, mis onpositiivsete tunnete tekkimise allikaks. 
30. Oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asjaei tohi loata võtta. 
31. Selgitab asjade väärtust. 
32. Väärtustab ausust asjadejagamisel. 
33. Tunneb ära Eesti Vabariigi lipuja vapi. 
34. Oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäevajapresidenti. 
35. Leiab Euroopa kaardilt Eesti. 
36. Leiab kodukoha Eesti kaardilt. 
37. Tunneb ära kodukohasümboolika. 
38. Nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku. 
39.Kirjeldab mardi- ja kadripäeva,jõulude ning lihavõttepühade rahvakombeid 
40.Väärtustab Eestit, omakodumaad. 

Kasutatav õppekirjandus 

R.Kippak. A. Kloren.E.Kulderknup.K. Olenkoo Mina ja maailm. 2. klassi 
inimeseõpetuse tööraamat. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: I Klass: \2. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumbe~ _ teema nimetus: L- ________ planeeritud tundide arv: _ .. _---------- - -

õ 'P peSlSU 
Jfk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
ffi. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 

l. MINA 1,2,3,4,5 Enesemäärat- Elukestev õpe ja Eesti keel 
Mina. Minu erinevused teistest inimestest luspädevus karj ääriplaneeri- Kunsti-

ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus Sotsiaalne mine õpetus 
Viisakas käitumine pädevus Kultuuriline Loodus-

Väärtus- identiteet õpetus 
pädevus Väärtused ja 
Suhtluspäde- kõlblus 
vus Tervis ja ohutus I 

I 

J 
2. 6,7,8,9, Enesemäärat- Tervis ja ohutus Eesti keel 

MINA JA TERVIS 10, 11, 12. luspädevus Enesemääratlus- Kehaline 
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid Sotsiaalne pädevus kasv 
Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav pädevus Kunsti-

uni ja puhkus ning liikumine ja sport. Abi Väärtus- õpetus 
pädevus 

saamise võimalused. Esmaabi. Suhtluspäde- Muusika-
õpetus vus 
Loodus-
õpetus 

3. MINA JA MINU PERE 13, 14, 15, Väärtuspäde- Elukestev õpe ja Matemaa-
Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad 16, 17, 18, vus, karjääriplaneeri tika 

- - -- ------ --- -- -
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pered. Vanavanemadja teised sugulased. 19,29,20, Sotsiaalne mine Loodus-
Pereliikmete tegevus ja rollid. Vanemate ja 21,22,23, pädevus, Keskkond ja õpetus 
teiste inimeste töö. Kodused tööd. 24,25 Suhtlus- ühiskonna 

Abivalmidus, kohuse- ja vastutustunne. Kodu pädevus jätkusuutIik 

traditsioonid Enesemäärat- areng, 

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. 
luspädevus, Kodanikualga-
Ettevõtlikkus tusja 

Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud -pädevus, ettevõtlikkus, 
kodus ja koduümbruses Õpipädevus Kultuuriline 

identiteet 
Väärtused ja 
kõlblus 
Tervis ja ohutus 

4. MINA, AEG JA ASJAD 26,27,28, Enese- Elukestev õpe Eesti keel 
Aeg. Aja planeerimine. Oma tegevuse 29,30,31, määratlus- Ja Mate-

kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus 32 pädevus karjääriplanee- maatika 
Minu oma, tema oma, meie oma. Asja Õpipädevus rimine Muusika-

väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste Sotsiaalne Väärtused ja õpetus· 
seas pädevus kõlblus Tööõpetus 

Ettevõtlik - Keskkond ja Loodus-
kuspädevus ühiskonna õpetus 
Väärtus- j ätkusuutlik 
pädevus areng 

Teabekesk-
kond 
Kodanikualga-
tusja 
ettevõtlikkus 
Teabekesk-

- - -- - --
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kond 

5. MINA JA KODUMAA, 33,34,35, Väärtus- Kultuuriline Eesti keel 
Eesti - minu kodumaa. Kodukoht. Eesti 36,37,38, pädevus identiteet Loodus-

rikkus 39,40 Sotsiaalne Väärtused ja õpetus 
Rahvakalendri tähtpäevad pädevus kõlblus Kunsti-

Suhtlus- Keskkond ja õpetus 
pädevus ühiskonna Muusika-

jätkusuutiik õpetus 
areng Tööõpetus 

Kehaline 
kasvatus 

---- -
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: I I Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Selgitab oma sõnadega endasse positiivselt suhtumise tähtsust ning seda, mis 
tegevused seostuvad positiivse tunde tekkimisega. 

• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab enesehinnang, ning toob näiteid 
igapäevaelust, kuidas sotsiaalne võrdlemine eakaaslastega võib mõjutada 
inimese enesehinnangut. 

• Kirjeldab inimeste erinevusi ja toob näiteid igapäevaelust, miks tuleks neid 
aktsepteerida. 

• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab, et lapsel on õigused ja kohustused, 
ning toob näiteid enda õiguste ja kohustuste kohta kodus ning koolis. 

• Selgitab näidetega igapäevaelust, et õigustega kaasnevad ka kohustused. 
• Eristab vaimse ja fiiüsilise tervise mõistet ning toob näiteid nende toimumise 

ja mõju kohta üksteisele oma igapäevaelus. 
• Kirjeldab oma sõnadega, kuidas hoida oma tervist. 
• Rakendab õpitud teadmisi tervisliku eluviisi kolme aspekti kohta, lähtudes 

igapäeva kontekstist. 
• Rakendab õpitud teadmisi praktiliselt õpisituatsioonis, osates mure korral abi 

otsida, ning demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas verbaalselt keelduda 
tegevusest, mis kahjustab tema tervist 

• Selgitab oma sõnadega, millised on inimese põhivajadused, ning kõrvutab 
endaja teiste vajadusi, põhjendades teiste vajaduste arvestamise olulisust. 

• Selgitab oma sõnadega sõprussuhete olemust ja tähtsust suhetes eakaaslastega. 
• Toob näiteid hea sõbra omaduste kohta ning võrdleb esitatud omadusi enda 

omadega. 
• Eristab ja võrdleb situatsioone igapäevaelus, kus on tegu teineteise eest 

hoolitsemise ja teineteise abistamisega või selle puudumisega. 
• Kirjeldab situatsioone, kuidas leppida ja vabandada, ning rakendab neid oskusi 

õpisituatsioonis. 
• Nimetab, eristab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning demonstreerib 

erinevaid viise nende tunnetega toimetulekuks, lähtudes õppeülesannetest 
verbaalse suhtlemise kontekstis. 

• Selgitab, kuidas toimida tõhusalt, kui keegi teda või tema kaaslast kiusab. 
• Kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas verbaalselt keelduda 

ennastkahjustavast tegevuses 
• Selgitab oma sõnadega, mida tähendab vastutustundlik käitumine 

jasüdametunnistus, tuues näiteid igapäevaelust. 
• Selgitab käitumisreeglite, sh viisakusreeglite olulisust igapäevaelus kodus, 

koolis ja koduümbruses, tuues näiteid. 
• Kirjeldab liiklusreegleid kui universaalseid reegleid ning selgitab, milliseid 

liiklusreegleid ta oma koduteel täidab ja kuidas need tagavad tema turvalisuse. 
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• Eristab mängulist ja tööga seotud tegevust igapäevakontekstis. 
• Selgitab ning põhjendab oma sõnadega eduka õppimise põhireegleid, nt 

keskendumine, tahe, aeg, koht, tegevuste järjekord. 
• Nimetab tegureid, mis takistavad või soodustavad õppimist, ning kirjeldab 

tõhusate tegurite rakendamist oma õppeülesandeid täites. 
• Kirjeldab ja selgitab oma tegevuse planeerimist nädalas ning võrdleb seda 

kaaslaste plaanidega, andes sellele hinnangu, lähtudes enda kogemustest. 
• Kirjeldab oma sõnadega meeskonnatöö ja tööjaotuse olemust ning eduka 

meeskonnatöö tingimusi igapäevaelus. 
• Kirjeldab erinevaid teabeallikaid lähtuvalt erinevatest meeltest ning kirjeldab 

nende kasutamist õppeülesannet täites. 
• Toob näiteid ja selgitab oma sõnadega, kuidas võivad reklaamid mõjutada 

inimese käitumist ja otsuste tegemist, toetudes turvalise meediakäitumise 
kohta omandatud teadmistele. 

• Kirjeldab oma sõnadega raha põhilisi funktsioone. 
• Kirjeldab, milleks ta kasutab oma taskuraha, ning selgitab oma vastutust raha 

kulutamise ja säästmise eest. 
• Selgitab oma suhtumist, mida tuleb arvestada raha kulutamisel, laenamisel, et 

käituda peres teisi arvestades. 
• Selgitab oma sõnadega õpitulemustes määratud mõisteid, tuues näiteid. 
• Nimetab ja kirjeldab oma kodukoha olulisemaid vaatamisväärsusi. 
• Selgitab ja põhjendab, kuidas temal on võimalik kaasa aidata, et muuta oma 

kodukoht paremaks. 
• Demonstreerib õpiülesannete põhjal Eesti ja tema naabrite tundmist, leides 

ning märkides need riigid kaardil. 
• Nimetab Euroopa Liidu liikmesmaid ning oskab neid 
• leida Euroopa Liidu kaardil. 
• Kirjeldab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid ning eristab neid teiste 

riikide sümbolitest. 
• Oskab Eesti ja oma kodukoha rahvuslikke ja riiklikke sümboleid õigesti 

märkida. 
• Eristab riiklikke ja perekondlikke tähtpäevi. 
• Oskab tuua näiteid ning nimetada Eesti rahva kombeid ja tavasid erinevate 

tähtpäevade tähistamisel. 
• Kirjeldab oma pere traditsioone tähtpäevade tähistamisel. 
• Põhjendab näidete varal, mis rolli mängib salliv suhtumine erinevuste 

mõistmisel, ning toob näiteid rahvatraditsioonide rikkuse kohta. 

Õpitulemused 

Õpilane 

1. Selgitab endasse positiivse suhtumise tähtusust. Võrdleb oma välimust, huve 
ja tugevusi kaasõpilaste omadega. 

2. Väärtustab inimese õigust olla erinev. 
3. Nimetab enda õigusi ja kohustusi. 
4. Teab, et õigustega kaasnevad kohustused. 
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5. Eristab vaimset ja füüsilist tervist. 
6. Kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja 

puhkus ning liikumine. 
7. Väärtustab tervislikku eluviisi. 
8. Kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda tegevusest, mis kahjustab 

tema tervist. 
9. Nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral. 
10. Nimetab inimese eluks vajalikke olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi 

teiste omadega. 
11. Kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindabennast nende 

omaduste järgi. 
12. Väärtustab sõprust. 
13. Väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist. 
14. Väärtustab leppimise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes. 
15. Nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid 

olukordadest, kus need tekivad, ning leiab erinevaid viise nendega 
toimetulekuks. 

16. Teab abi saamise võimalusi kiusamise ja vägivalla korral. 
17. Mõistab, et kiusamine on mitteaktsepteeritud käitumine. 
18. Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennastkahjustavast 

tegevusest. 
19. Eristab enda headja halba käitumist. 
20. Kirjeldab oma sõnadega, midatähendab vastustundlikkus ja südametunnistus. 
21. Nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust. 
22. Kirjeldab oma käitumise tagajärgi ja annab neile hinnangu. 
23. Teab liikluseeskirja, mis tagab tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda 

turvaliseit liikluses. 
24. Eristab tööd ja mängu. 
25. Selgitab enda õppimise eesmärke ja toob näiteid, kuidas aitab õppimine 

igapäevaelus paremini hakkama saada. 
26. Teab tegureid, mis soodustavad või takistavad keskendumist õppimise ajal, 

ning kirjeldab oma tegevuse planeerimist nädalas, väärtustades vastutust. 
27. Väärtustab lubadustest kinnipidamist ja vastutust. 
28. Teab, kuidas olla hea kaaslane ning kuidas teha koostööd. 
29. Kirjeldab erinevate meeltega tajutavaid teabeallikaid. 
30. Selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid. 
31. Teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning seda, et raha teenitaks e 

tööga. 
32. Mõistab oma vastutust asjade hoidmise ja laenamise eest. 
33. Selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, 

kulutamine ja laenamine. 
34. Kirjeldab, milliseid vajadusi tuleb arvestada taskurahakulutades ja säästes. 
35. Selgitab skeemijärgi haldusüksuste seoseid oma kodukohas. 
36. Leiab Euroopa kaardilt Eesti ja tema naaberriigid. 
37. Nimetab Eesti rahvuslikke ja riiklikke sümboleid. 
38. Kirjeldab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid. 
39. Väärtustab oma kodumaad. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: I Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ ~l peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
m. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 

1. Mina. 1,2,3,4 Enesemäärat- Väärtused ja Eesti keel 
Mina ja endasse suhtumine. Igaühe individuaalsus ja luspädevus kõlblus Ja 
väärtuslikkus. Sotsiaalne Tervis ja kirjandus 
Lapse õigused ja kohustused pädevus, ohutus, Loodus-

Suhtluspäde- Kodanikualga- õpetus 
vus tusja 
Väärtus- ettevõtlikkus 
pädevus Kultuuriline 

identiteet 
Teabekeskkond 

2. Mina ja tervis 5,6, 7, 8, 9 Enesemäärat- Väärtused ja Eesti keel 
Vaimne ja fiiüsiline tervis. Tervislik eluviis. luspädevus kõlblus Loodus-
Ohud tervisele ja toimetulek ohuolukorras Sotsiaalne Keskkond ja õpetus 

pädevus jätkusuutlik 
Suhtlus- areng 
pädevus Tervis ja 
Väärtus- ohutuss, 
pädevus Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

3. Minaja meie 10, 11, 12, Enesemäärat- Väärtused ja Matemaa-
Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest l3, 14, 15, luspädevus, kõlblus tika 
hoolitsemine j a teiste abistamine. Ausus j a õiglus. Leppimine. Vabandamine. 16~7, 1~ Sotsiaalne Tervis ja Loodus-

- - - -



(', ~ 

Oma muredest rääkimine ja tunnete väljendamine. Oskus panna end teise inimese 19,20,21, pädevus, ohutus õpetus 
olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevusest. 22,23,24, Suhtlus- Kultuuriline Eesti keel 
Minu heaja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Minu käitumise mõju 25,26,27, pädevus, identiteet Ja 
ja tagajärjed. Vastutus.Liiklusreeglid. 28 Väärtuspäde- Keskkond ja kirjandus 
Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus vus jätkusuutlik Kunsti-

Õpipädevus areng 
õpetus Tehnoloogia ja 

innovatsioon Kehaline 

Elukestev õpe ja kasvatus 

kaJjääri- Tööõpetus 
planeerimine, 
Kodanikualga-
tusja 
ettevõtlikkus, 
planeerimine 

4. Mina: teave ja asjad 29,30,31, Enesemäärat- Teabekeskkond Eesti keel 
Teave ja teabeallikad ning nende kasutaJnine. Reklaami mõju: Turvaline käitumine 32,33,34 luspädevus, Tehnoloogia Loodus-
meediakeskkonnas. Sotsiaalne ja innovatsioon õpetus 
Raha. Raha teenimine, kulutamine, laenamine. Vastutus. Oma kulutuste pädevus, Tervis ja Tööõpetus 
planeerimine. Suhtlus- ohutus, Muusika-

pädevus, Väärtused j a 
õpetus Väärtuspäde kõlblus 

vus Kodanikualga- Kehaline 

tusja kasvatus 

ettevõtlikkus 
5. Mina ja kodumaa 35,36,37, Enesemäärat- Kodanikualga- Eesti keel 

Küla, vald, linn, maakond 38,39 luspädevus, tusja Ja 
Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Sotsiaalne ettevõtlikkus, kirjandus 
Eesti vabariigi ja kodukoha sümbolid pädevus, Kultuuriline Loodus-
Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus Suhtluspäde- identiteet, õpetus 

vus, Tehnoloogia ja 
Kehaline 
-~~~ 
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Väärtuspäde innovatsioon, kasvatus 
vus Väärtused ja Muusika 

kõlblus Tööõpetus 
Teabekeskkond 
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INimese Inimeseõl!etus 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Kirjeldab füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise olemust vastastikmõjus. 
• Teab tervise erinevaid näitajaid ja nende omavahelisi seoseid. 
• Analüüsib tervist tugevdavate ja tervist kahjustavate põhiliste tegurite mõju 

inimese tervise 
• kolmele aspektile. 
• Eristab ning selgitab stressi olemust, põhjuseid ja tunnuseid ning kirjeldab 

tõhusaid stressiga toimetuleku viise. 
• Analüüsib tervisliku eluviisi erinevaid komponente igapäevaelus: mitmekesine 

toit, piisav uni ja puhkus ning liikumine ja sport. 
• Selgitab tervisliku toitumise põhimõtteid ja valikuid, seostades neid omandatud 

teadmistega. 
• Teab ning oskab hinnata oma kehalise aktiivsuse mõju tervise erinevatele 

aspektidele ning analüüsib enda päevakava, igapäevast kehalist aktiivsust ja 
toitumist, lähtudes tervislikust eluviisist. 

• Teab ning kirjeldab murdeeas toimuvaid kehalisi muutusi ja nende vahendatud 
mõju 

• emotsionaalsele arengule ning põhilisi võimalusi tõhusaks toimetulekuks oma 
tunnetega. 

• Demonstreerib arusaamist murdeeas toimuvate kehaliste muutuste variatiivset 
iseloomust, 

• lähtudes õppeülesannete sisust. 
• Teab, kuidas oma keha eest hoolitseda, ning selgitab oma seisukohti seoses 

inimese füüsilise mina arenguga murdeeas, seostades neid omandatud 
teadmistega. 

• Teab suguküpsuse tunnuseid ning esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega. 
• Eristab ning analüüsib põhilisi ohuolukordi koolis, kodus ja koduümbruses, kus 

sekkumise kõrval saab neid ka ära hoida, ning teab, kuidas abi kutsuda. 
• Rakendab liikluseeskirja praktiliselt õpisituatsioonis. 
• Selgitab vahendatud suhtlemise olemust seoses turvalise käitumisega ja ning 

nimetab meediariske ning mõistab meediast tulenevaid riske oma käitumisele. 
• Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas tõhusalt vastu seista nii eakaaslaste 

vahetule survele kui ka vahendatud suhtlemisele seoses ennast ja teisi kahjustava 
käitumisega. 

• Demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis. 
• . Kirjeldab tubakaja alkoholi kahjulikku mõju inimese organismile, tuuesesile 

uimastiteta elustiili võimalused. 
• Teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas kaitsta ennast HIViga nakatumise eest. 
• Selgitab levinumate nakkus- ja mittenakkushaiguste ravimist meditsiiniliste ja 

rahvameditsiini vahenditega ning toob selle kohta näiteid. 
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• Teab, kuidas käituda ohuolukorras (nt tulekahju ja äkkrünnaku korral koolis) ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kutsuda abi. 

• Demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis. 
• Nimetab põhilisi esmaabivahendeid ning kirjeldab, kuidas neid praktikas 

kasutada. 
• Kirjeldab tervislikku elukeskkonda, eristab tegureid loodus- ja tehiskeskkonnas, 

mIS 

• muudavad kodukoha elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks või 
mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks. 

• Toob esile põhilised tegurid, mis mõjutavad tervislikku õpikeskkonda. 
• Selgitab oma seisukohti igapäevaelust lähtuvalt, seostades neid omandatud 

teadmistega inimese tervisest tema heaolu tagajana. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust 
nendest mõistetest lähtudes. 
2. Teab enda põhilisi tervisenäitajaid: kehakaalu ja kehapikkust, kehatemperatuuri, 
pulsisagedust ning enesetunnet. 
3. Nimetab tervist tugevdavaidja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende 
mõju inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. 
4. Eristab põhilisi organismi reaktsioone stressi korral ning kirjeldab nendega 
toimetuleku 
võimalusi. 
S.Väärtustab oma tervist 

6. Oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus. 
7. Kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid. 
8. Selgitab, kuidas on toitumine seotud tervisega. 
9. Kirjeldab tegureid, mis mõjutavad inimese toiduvalikut. 
10. Teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid. 
11. Oskab hinnata oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest. 
12. Hindab ja oskab planeerida kehalise aktiivsuse piisavust oma igapäevategevuses 
13. Väärtustab tervislikke eluviise 
14. Kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi 
seoses keha 
ning tunnetega. 
15. Aktsepteerib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda. 
16. Teab, et murdeiga on varieeruv ning igaüheloma arengutempo. 
igapäevategevuses. 
17. Teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega. 
18. Kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid. 
19. Selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda 
järgida. 
20. Teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada ning kuidas abi kutsuda. 
21. Nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele. 
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22. Suheldes meedia vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust ning 
vastutust oma 
sõnade ja tegude eest. 
23. Väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist 
24. Demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja 
sotsiaalseid 
oskusi tubaka, alkoholi ja teiste uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega 
toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja 
suhtlusoskus. 
25. Kirjeldab tubakaja alkoholi tarbimise kahjulikku mõju inimese organismile. 
26. Väärtustab mitmekesist positiivset ja tervislikku elu uimastiteta. 
27. Oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi. 
28. Selgitab ja toob näiteid, kuidas haigusi ravitakse meditsiiniliste ja rahvameditsiini 
vahenditega. 
29. Teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest 
30. Kirjeldab, kuidas ennast ja teisi inimesi abistada õnnetusjuhtumi korral. 
31. Teab, kuidas toimida turvaliselt ohuolukorras ja abi kutsuda, ning demonstreerib 
õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, 
minestamine, nihestus, peapõrutus, palavik j a päikesepiste). 
32. Nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid praktikas kasutada. 
33. Väärtustab endaja teiste inimeste elu. 
34. Kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja 
tehiskeskkonnast. 
35. Eristab tegureid, mis muudavad elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks 
või 
mitteturvaliseks ja tervist kahjustavaks. 
36. Kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: I Klass: 14. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P: peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Kujundatavad Läbivate teemade Integratsioon 
nr. õpitulemused üldpädevused abil kujundatavad 

pädevused 
l. Tervis. 1,2,3,4, S Enesemäärat- Keskkond ja Eesti keel 

l. Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja luspädevus, jätkusuutIik Kehaline 
sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist Sotsiaalne areng, kasvatus 
mõjutavad tegurid pädevus Tervis ja ohutusl, Kunsti-
2. Heaja halb stress. Keha reaktsioonid Väärtuspäde- Väärtused ja õpetus 
stressile. Pingete maandamise võimalused vus kõlblus, Elukestev 

õpeja 
karjääriplaneerimi 
ne 

2. Tervislik eluviis", 6, 7, 8, 9, 10, Enesemäärat- Tervis ja ohutus, Eesti keel 
1. Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik 11,12,13 luspädevus, Väärtused ja Loodus-
toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. Sotsiaalne kõlblus õpetus 
Toitumist mõjutavad tegurid pädevus, Mate-
2. Kehaline aktiivsus. Kehalise aktiivsuse Väärtuspäde- maatika 
vormid. Tervistava kehalise aktiivsuse vus, Kehaline 
põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse SuhtIus- kasvatus 
vaheIdumine. Uni. pädevus, 

Õpipädevus 

3. Murdeiga ja kehalise d muutused, 14, rs, 16, 17 Enesemäärat- Tervis ja ohutus, Loodus-
1. Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja luspädevus, Väärtused ja õpetus 
emotsionaalsed muutused murdeeas. Sotsiaalne kõlblus, Eesti keel 
Kehaliste muutuste erinev tempo murdeeas. pädevus, Kultuuriline Kehaline 
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Suhtumine kehasse ja oma keha eest Suhtluspäd- identiteet kasvatus 
hoolitsemine evus, Väärtus- Kodanikualgatusj 
2. Suguline küpsus ja soojätkaminealised muutused", pädevus a ettevõtlikkus 

4. Turvalisus ja riskikäitumine", 18, 19,20,21, Enesemäärat Tervis ja ohutus, Matemaa-
1. Turvaline ning ohutu käitumine koolis, 22, 23, 24, 25, luspädevus, Väärtused ja tika 

kodus ja õues. Eakaaslaste ning meedia mõju 26 Sotsiaalne kõlblus, Loodus-
tervise- ja ohukäitumisalaseid valikuid tehes; pädevus, Keskkond ja õpetus 
iseenda vastustus. Vahendatud suhtlemine Suhtlus- jätkusuutlik 
2. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed pädevus, areng, 
oskused uimastitega seotud situatsioonides. Väärtus- Teabekeskkond, 
Valikudja vastutus seoses uimastitega. pädevus Tehnoloogia ja 
Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite Õpipädevus innovatsioon 
tarbimisega seonduvad riskid tervisele Kodaniku 

algatus, 
5. Haigused ja esmaabi", 27,28,29, 30, Enesemäärat- Tervis ja ohutus Eesti keel 

1. Levinumad laste ja noorte haigused. 31,32,33 luspädevus, Väärtused ja Loodus-
Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest Suhtluspäde- kõlblus Õpetus 
hoidumine. HIV, selle levikuteed ja sellest vus Kehaline 
hoidumise võimalused. AIDS Sotsiaalne kasvatus 
2. Esmaabi põhimõtted. Esmaabi erinevates pädevus, 
olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi Väärtus-
korral pädevus, 

Õpipädevus 

6. Keskkond j a tervis", 34,35,36 Enesemäärat- Väärtused ja Eesti keel 
Tervislik elukeskkond. Tervislik luspädevus, kõlblus, Ajalugu 
õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana Sotsiaalne Keskkond ja Loodus-

pädevus, jätkusuutlik õpetus 
Suhtlus- areng, 
pädevus, Elukestev õpe ja 
Väärtus- Karjääri-
pädevus planeerimine, 

Kodanikualg-atus 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpib tundma ja teadvustama oma mina, oskab anda hinnangut oma tegevusele; 
• Teab ja oskab kasutada sotsiaalseid oskusi, nt koostöö, jagamine, jne; 
• Teab ja oskab analüüsida füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu 

eelduseid, põhjuseid ja etappe; 
• Teab murdeeas toimunud muutusi, aktsepteerib muutuste individuaalsust; 
• Õpib probleeme ja olukordi hindama teiste inimeste seisukohalt, aktsepteerib 

inimeste erinevusi, on tolerantne; 
• Teab konfliktide põhjuseid ning nende lahendamise viise; 
• Oskab hinnata tervislikku eluviisi; teab uimastite kasutamisega kaasnevaid 

mõjusid ning kuidas öelda uimastitele "ei". 
• On valmis suhtlema, tunneb suhtlemise põhitõdesid; 
• Õpib tundma üldkehtivaid käitumisnorme, tuleb oma emotsioonidega toime; 
• Õpib toimima ohuolukordades ning erinevates situatsioonides kasutama 

esmaabivõtteid -ja vahendeid; 
• Teab ja võtab eeskuju üldinimlikest väärtustest, nt ausus, vastutustunne, õiglus, 

jne; 
• Õpib ennast analüüsima, tajub enesekasvatuse vajalikkust. 

Õpitulemused 

1. Kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust 
igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada, 
demonstreerides seda õpisituatsioonis; 

2. Väärtustab endaja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja 
armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana; 

3. Väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid 
sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja 
koostööd; 

4. Kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas, 
aktsepteerides nende individuaalsust; 

5. Kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid 
ja mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib, kuidas 
õpisituatsioonis tõhusalt verbaalselt oma tundeid väljendada, aktiivselt kuulata ja 
kehtestavalt käituda; 

6. Kirjeldab, mis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, ning arvestab tervisliku 
eluviisi komponente igapäevaelus; 

7. Kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu 
uimastiteta; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast j a teisi 
kahjustavast tegevusest; 

8. Teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel; 
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9. Teab, kuidas toimida ohuolukorras, oskab õpisituatsioonis abi kutsuda ning valdab 
esmaabivõtteid; 

10. Kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tervist 
tugevdavaks; 

11. Mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma 
käitumise kontrolli, saades hakkama vihaga ja teiste emotsioonidega; 

12. Nimetab meediast tulenevaid riske oma käitumisele ja suhetele; suheldes meedia 
vahendusel, mõistab vahendatud suhtlemise olemust ning vastutust oma sõnade ja 
tegude eest; 

13. Teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele igapäevaelusja toob selle kohta 
näiteid; eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning 
mõistab nende käitumiste mõju suhetele; 

14. Teab, et "ei" ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning oskab partnerit 
arvestavalt öelda "ei" ennast ja teisi kahjustava käitumise korral ning aktsepteerib 
partneri "ei" ütlemist ennast ja teisi kahjustava käitumise korral; 

15. Tähtsustab oskust panna end teise inimese olukordaja mõista tema tundeid ning 
väärtustab empaatilist suhtlemist; mõistab isikuiseärasusi ning teadvustab soolisi 
erinevusi ja inimeste erivajadusi; 

16. Kirjeldab otsustades erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid; mõistab 
otsustades lahendusviiside lühi- ja pikaajalisi tagajärgi; 

17. Väärtustab vastutuse võtmist otsuseid langetades. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kagadre, M; Kullasepp, K. Suhtlemine on lahe. 6. klassi inimeseõpetuse õpik. 
Õpik põhikoolile. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 35 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
I j ärj ekorranumber: teema nimetus: Suhtlemine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Suhtlemine. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1. Elukestev õpe ja Eesti keel ja 
Mina ja suhtlemine. Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma 11,12. karjääriplaneerimine kirjandus, 
väärtuste selgitamine. 2. Väärtused ja ühiskonnaõpetus, 

kõlblus loodusõpetus. 
2. Suhtlemine teistega. 1,2,3,4,5,6, 12, l3, 14. 1. Tervis ja ohutus Eesti keel ja 

2.1 Minu ja teiste vajadused. Vajaduste hierarhia. 2. Kultuuriline kirjandus, 
2.2 Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. identiteet loodusõpetus, 
2.3 Tunnete väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. Kehtestav, agressiivne ja alistuv 3. Kõlblus ja matemaatika, 
käitumine. ,,Ei" ütlemine seoses ennast ja teisi kahjustava käitumisega väärtused ajalugu. 

4. Teabekeskkond 
3. 3.1 Suhted teistega. 1,2,3,4,5,6, 15. 1. Elukestev õpe ja Eesti keel ja 

Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus karjääriplaneerimine kirjandus, 
endaja teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhtes. Empaatia. Vastutus suhetes. 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
Kaaslaste mõju ja surve. ettevõtlikkus, ühiskonnaõpetus, 
3.2 Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isikuiseärasused. Soolised erinevused. 3. Tervis ja ohutus loodusõpetus. 
Erivajadustega inimesed. 4. Väärtused ja 
3.3 Konfliktid. Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide kõlblus , 

lahendamise teed. 5. Tehnoloogiaja 
innovatsioon i 

4. 4.1 Otsustamine ja probleemi lahendamine. 1,2,3,4,8, 12, 16, 17. 1. Väärtused ja Eesti keel ja 
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme kõlblus kirjandus, 
lahendades. Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel. 2. Elukestev õpe ja ühiskonnaõpetus. i 

4.2 Positiivne mõtlemine. karjääri planeerimine 
Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine. 3. Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus I 

- -- ---
~Tervis ja ohtltus 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate 

teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades: 
1) enesekohasedja sotsiaalsed oskused; 
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
3) tervis ja tervislik eluviis; 
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. teab ja oskab kasutada põhilisi enesekasvatuse viise ning analüüsib ennast, 
seostades seda oma valikutega elus ja väärtustades ennast; 
2. teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma füüsilise, 
vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervisega ning analüüsib valikuid mõjutavaid 
tegureid ja oma vastutuse osa selles; 
3. teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende 
rakendamise olulisust igapäevaelus; 
4. teab, millised arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära 
teiste eluperioodide seas; 
5. mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab 
turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles ning väärtustab 
seksuaalõigusi; 
6. analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi riskikäitumisega seotud olukordades; 
7. teab ja oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks, analüüsides 
nende kasutusvõimalusi, ning demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid 
ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 
8. kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada 
toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse 
allikana; 
9. kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ja demonstreerib õpisituatsioonis oskust 
keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 
10. teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust 
rühmas ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet; 
11. iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid üleminekullapseeast 
täiskasvanuikka; 
12. kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning 
keskkonnategurid; 
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13. toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab 
enda vastutust oma elutee kujundajamisel; 
14. kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, enesetreeningut, 
eneseergutust ja -karistust ning enesesisendust; 
15. selgitab, mis on minapiltja enesehinnang; 
16. kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise võimalusi; . 
17. kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi 
määrates; 
18. väärtustab võimalusi oma iseloomu, huve, võimeid ja väärtusi positiivses suunas 
kujundada ning toob nende kohta näiteid; 
19. kirjeldab inimeste erinevaid iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi ning 
mõistab toetavate suhete rikastavat iseloomu; 
20. kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi; 
21. demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise; 
22. iseloomustab erinevaid rühmi ning liigitab neid suuruse, liikmetevahelise läheduse 
ja ülesande järgi; 
23. kirjeldab inimeste erinevaid rolle rühmades ning nende mõju inimese käitumisele; 
24. mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ja korraldamisel; 
25. võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab nende erinevusi; 
26. kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid külgi; 
27. demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega; 
28. selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes; 
29. väärtustab inimsuhteid toetavaid reegleid ja norme; 
30. demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi 
uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, 
kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlemisoskus; 
31. demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla 
korral koolis; 
32. eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid; 
33. kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju inimese fiiüsilisele 
tervisele; 
34. kirjeldab põhirnuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi; 
35. selgitab, milles seisneb suguküpsus; 
36. kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks; 
37. selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist; 
38. kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja 
meeldimist, sõprust ja armurnist; 
39. kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes; 
40. selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid; 
41. õpilane mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ning rahulolu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Inimeseõpetus-7. klass. I. Kraav, K. Kõiv. Koolibri, 2002 
2. Seksuaalkasvatus: II ja III kooliaste: õpetajaraamat / [Margit Kagadze, Reelika 

Kiivit, Merike Kull, Kai Part]. Tervise Arengu Instituut, 2005 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: __ ~emanimetus: Inimene planeeritud tundide arv: 35 

- ---

õ . 
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Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 
nr 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Inimese elukaar ja murdeea koht selles. Areng ja kasvamine. Arengut ja 1-6,8-14 1) Elukestev õpe ja ühiskonnaõpe-

kasvamist mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. Murde- ja noorukiea koht karjääri planeerimine; tus, kehaline 

elukaares. 
2) Keskkond ja kasvatus, 

Inimene oma elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. 
jätkusuutlik areng; bioloogia 
3) Kodanikualgatus ja 

Vastutus seoses valikute ga. ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus; 

2. Inimese mina. Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, 1-6,8-10, 15-21 1) Elukestev õpe ja kunst, 

huvide, võimete ja väärtuste määramine. karjääri planeerimine; võõrkeeled, 

Konfliktide vältimine ja lahendamine. 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutlik areng; kehaline 
3) Kodanikualgatus ja kasvatus, 
ettevõtlikkus; tehnoloogia 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

-~ -_. -
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3. Inimene ja rühm. Erinevad rühmad ja rollid. Rollide suhtelisus ja 1-2,6,8-10,22-29 1) Elukestev õpe ja ühiskonna õpe-

kokkuleppelisus. Reeglid ja normid rühmas. kalj ääri planeerimine; tus 

Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid. 2) Keskkondja 

Rühma kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. 
jätkusuutIik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 

Rühma surve ja toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet. ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

4. Turvalisus ja riskikäitumine. Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, 1-2,4-10,30-33 1) Elukestev õpe ja ühiskonnaõpe-

et vältida riskikäitumist: emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, karjääri planeerimine; tus 

kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus. 2) Keskkond ja 
jätkusuutiik areng; 

Hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga. Erinevad legaalsed ja illegaalsed 3) Kodanikualgatus ja 
uimastid. Uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju. ettevõtlikkus; 

4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

5. Inimese mina ja murde ea muutused. Varane ja hiline küpsemine - igaühel 1-2,4-10,34-40 1) Keskkond ja ajalugu, 

oma tempo. Muutunud välimus. Nooruki põhimured küpsemisperioodil. jätkusuutiik areng; ühiskonnaõpe-

Suguküpsus. Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübid. Lähedus 2) Kultuuriline tus, bioloogia 
identiteet; 

suhetes. Sõprus. Armumine. Käimine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus 3) Teabekeskkond; 
seksuaalsuhetes ja turvaline seksuaalkäitumine. 4) Tervis ja ohutus; 

5) Väärtused ja 
kõlblus; 

6. Õnn. Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne eeldusena. 1-10,41 1) Elukestev õpe ja 
kalj ääri planeerimine; 
2) Keskkond ja 
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jätkusuutlik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate 

teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades: 
I) enesekohased ja sotsiaalsed oskused; 
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng; 
3) tervis ja tervislik eluviis; 
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine; 
5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. teab ja oskab kasutada põhilisi enesekasvatuse viise ning analüüsib ennast, 
seostades seda oma valikutega elus ja väärtustades ennast; 
2. teab ja oskab igapäevaelus planeerida tervislikke valikuid seoses oma füüsilise, 
vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervisega ning analüüsib valikuid mõjutavaid 
tegureid ja oma vastutuse osa selles; 
3. teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende 
rakendamise olulisust igapäevaelus; 
4. teab, millised arengumuutused toimuvad murdeeas, ja mõistab murdeea eripära 
teiste eluperioodide seas; 
5. mõistab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning teab 
turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid ja oma vastutust selles ning väärtustab 
seksuaalõigusi; 
6. analüüsib riskikäitumist mõjutavaid tegureid ja mõju inimese tervisele ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi riskikäitumisega seotud olukordades; 
7. teab ja oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks, analüüsides 
nende kasutusvõimalusi, ning demonstreerib õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid 
ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades; 
8. kirjeldab stressi ja kriisi olemust inimsuhetes ning teab, kuidas luua ja säilitada 
toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ja armastust vastastikuse toetuse 
allikana; 
9. kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ja demonstreerib õpisituatsioonis oskust 
keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi; 
10. teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust 
rühmas ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet. 
11. kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju 
ning seost; 
12. kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt; 



( 

( 

13. analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning 
demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid viise otsuste langetamisel tervisega 
seonduvate valikute puhul individuaalselt ja koostöös teistega; 
14. analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise 
võimalusi ja usaldusväärsust; 
15. analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid 
aitavad säilitada inimese vaimset heaolu; 
16. analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele; 
17. analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele; 
18. selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja 
sotsiaalsele tervisele; 
19. oskab planeerida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab 
kehalist aktiivsust eluviisi osana; 
20. selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid; 
21. kirjeldab stressiga toimetuleku viise ja eristab tõhusaid toimetulekuviise 
mittetõhusatest; 
22. kirjeldab kriisi olemust ja seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse 
võimalusi. 
23. kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid 
sotsiaalse tervise kontekstis; 
24. demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja 
säilitamisele: üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine; 
25. väärtustab tundeid ja armastust suhetes; 
26. selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete 
osa selles arengus; 
25. kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise; 
26. selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes; 
27. selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele; 
28. kirjeldab, millised on tõhusad rasestumisvastased meetodid noortele ja millised 
käitumisviisid aitavad ära hoida nakatumist seksuaalsel teellevivatesse haigustesse; 
29. kirjeldab seksuaalsel teellevivate haiguste ärahoidmise võimalusi; 
30. teab, mis on HIV ja AIDS ning HIVi nakatumise teid ja võimalusi nakatumise 
vältimiseks; 
31. eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest; 
32. väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ja kirjeldab seksuaalõigusi 
kui seksuaalsusega seotud inimõigusi; 
33. nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes. 
34. kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja 
toimetulekule; 
35. kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise 
võimalusi indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab 
ennetamise ja sekkumise võimalusi ühiskonna tasandil; 
36. kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb; 
37. kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud 
olukordades; 
38. teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma, 
diabeedi, elektrisoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral; 
39. demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid kuumakahjustuse, teadvusekaotuse, 
südameseiskumise ja uppumise korral. 
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40. õpilane analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab 
seda valikutega elus. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Inimeseõpetus-7. klass. 1. Kraav, K. Kõiv. Koolibri, 2002 
2. Seksuaalkasvatus: Ilja III kooliaste: õpetajaraamat / [Margit Kagadze, Reelika 

Kiivit, Merike Kull, Kai Part]. Tervise Arengu Instituut, 2005 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: III Klass: l8. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: Tervis planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'p ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 
nr 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Tervis. Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, 1-3,6-8, 11-22 1) Keskkond ja kehaline 

emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. jätkusuutlik areng; kasvatus, 

Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku tervisenäitajad. 2) Kodanikualgatus ja ühiskonna-
ettevõtlikkus; õpetus, 

Tervislik eluviis ning sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus. 3) Kultuuriline matemaatika, 
Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid. identiteet; bioloogia 
Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. 4) Teabekeskkond; 

Kehaline aktiivsus tervise tugevdajana. Kehaline vormisolekja sobiva 5) Tehnoloogia ja 

kehalise aktiivsuse valik. Toitumise mõju tervisele. Toitumist mõjutavad 
innovatsioon; 
6) Tervis ja ohutus; 

tegurid. 7) Väärtused ja 
Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja mõttelaad. kõlblus; 
Stress. Stressorid. Stressi kujunemine. Stressiga toimetulek. Kriis, selle 
olemus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi otsimine ja leidmine. 

2. Suhted ja seksuaalsus. Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, 1-2,4-10,23-33 1) Keskkondja ühiskonnaõpe-

säilitamine ja katkemine. Suhete väärtustamine. jätkusuutlik areng; tus, bioloogia 

Armastus. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, seksuaalidentiteet, seksuaalne 
2) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 

nauding, soojätkamine, seksuaalne areng. 3) Kultuuriline 
Seksuaalne orientatsioon. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese identiteet; 
käitumisele ning tervisele. 4) Teabekeskkond; 

Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine. Rasestumisvastased 5) Tehnoloogiaja 

meetodid. Seksuaalõigused. 
innovatsioon; 
6) Tervis ja ohutus; 

Seksuaalsel teellevivate haiguste vältimine. HIV ja AIDS. Abi ja nõu saamise 7) Väärtused ja 
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võimalused. kõlblus; 

3. Turvalisus ja riskikäitumine. Levinumad riskikäitumise liigid. 1-2,5-10,34-39 1) Keskkond ja ühiskonnaõpetus 

Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. Tõhusad jätkusuutlik areng; 

enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul. 2) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 

Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile. Uimastitega seonduvad 3) Kultuuriline 
vääruskumused. Uimastite tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud ja identiteet; 
juriidilised riskid. Sõltuvuse kujunemine. 4) Teabekeskkond; 

Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades. 5) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

4. Inimene ja valikud. Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus, 1-3,5-10,40 1) Elukestev õpe ja ühiskonnaõpe-

väärtushinnangud ja prioriteedid elus. Mina ja teised kui väärtus. katj ääri planeerimine; tus, kunst 
2) Keskkond ja 
jätkusuutlik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogiaja 
innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus; 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma 
seisukohti ja valikuid põhjendada; 

• oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 
• teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka 

Eesti riigi tasandil ning kooli tasandil; 
• teab Eesti riigi institutsioone, nende struktuuri ja ülesandeid; 
• väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna 
jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide 
rikkumisele; on seaduskuulekas; 

• on koostööaldis; oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel; 
• leiab teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning oskab seda kriitiliselt hinnata; 

oskab tõlgendada seadusi, nt põhiseadus, jne; viitab teiste autorite loomingule; 
austab autoriõigusi; 

• oskab end suuliselt ja kirjalikult väljendada; põhjendada oma seisukohti; eristab 
fakti arvamusest; 

• määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna; 
• väärtustab kodanikuühiskonda; 
• teab, miks ja kuidas koostatakse eelarvet; teab tarbija õigusi ja kohustusi; oskab 

hinnata töökust; oskab analüüsida elukutseide nõutavad teadmised, eeldused, 
ameti vajalikkus, jne); 

• kasutab kontekstis ühiskonnaalaseid mõisteid; 
• oskab kasutada kaarti; 
• kasutab ITK vahendeid. 

Õpitulemused 

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; teab ja austab inimõigusi; 
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; 
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8. toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja 
ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi 
j avastutust omanikuna ja tarbij ana; 

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 endaja teiste autorite tööd; 

10. teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates 
elusituatsioonides; 

11. oskab kasutada kontekstis ühiskonnaalaseid mõisteid; 
12. nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja 

kultuuritraditsioone; 
13. nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid; 
14. toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis; on 

tolerantne; 
15. teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus); 
16. nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm 

mõjutab elu Eestis; 
17. nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi, noorteorganisatsioone 

ning kirjeldab nende tegevust; 
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; 
20. tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, 

tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu; 
21. teab, kuidas raha teenitakse j a millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi 

tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega 
planeerida; 

22. teab internetipangaja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid; 
23. oskab eristada fakti ja arvamust; 
24. väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; 

tunneb autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autoriõiguste kaitsega 
seonduvaid probleeme internetis; 

25. tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise 
enesemääramise võimalusi; 

26. mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: II 1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma 
seisukohti ja valikuid põhjendada; 

• oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 
• teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka 

Eesti riigi tasandil ning kooli tasandil; 
• teab Eesti riigi institutsioone, nende struktuuri ja ülesandeid; 
• väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna 
jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide 
rikkumisele; on seaduskuulekas; 

• on koostööaldis; oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel; 
• leiab teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning oskab seda kriitiliselt hinnata; 

oskab tõlgendada seadusi, nt põhiseadus, jne; viitab teiste autorite loomingule; 
austab autoriõigusi; 

• oskab end suuliselt ja kirjalikult väljendada; põhjendada oma seisukohti; eristab 
fakti arvamusest; 

• määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna; 
• väärtustab kodanikuühiskonda; 
• teab, miks ja kuidas koostatakse eelarvet; teab tarbija õigusi ja kohustusi; oskab 

hinnata töökust; oskab analüüsida elukutseid( nõutavad teadmised, eeldused, 
ameti vajalikkus, jne); 

• kasutab kontekstis ühiskonnaalaseid mõisteid; 
• oskab kasutada kaarti; 
• kasutab ITK vahendeid. 

Õpitulemused 

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; teab ja austab inimõigusi; 
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; 
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8. toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja 
ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi 
ja vastutust omanikunaja 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 endaja teiste autorite tööd; 

10. teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevate s 
elusituatsioonides; 

11. oskab kasutada kontekstis ühiskonnaalaseid mõisteid; 
12. nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja 

kultuuritraditsioone; 
13. nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid; 
14. toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ja nende rikkumise kohta Eestis; on 

tolerantne; 
15. teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus); 
16. nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm 

mõjutab elu Eestis; 
17. nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisidja ühendusi, noorteorganisatsioone 

ning kirjeldab nende tegevust; 
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; 
20. tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, 

tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu; 
21. teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi 

tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega 
planeerida; 

22. teab internetipangaja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid; 
23. oskab eristada fakti ja arvamust; 
24. väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; 

tunneb autorina vastutust oma teose eest, teadvustab autoriõiguste kaitsega 
seonduvaid probleeme internetis; 

25. tunneb interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise 
enesemääramise võimalusi; 

26. mõistab, et reklaami taga on müügiedu taotlus. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma 

seisukohti ja valikuid põhjendada; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid 
probleemide kirjeldamiseks; viitab ja tsiteerib; 

• oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest; 
• teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka 

eesti riigi tasandil; 
• väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna 
jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide 
rikkumisele; on seaduskuulekas; väärtustab kodanikuaktiivsust; 

• määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna; 
• leiab ja analüüsib kriitiliselt ühiskonnaalast teavet sisaldavat infot; oskab leidaja 

tõlgendada erinevaid õigusakte; 
• omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 

tingimustes; tunneb maksustamise põhimõtteid; omandab oskuse osaleda tööturul; 
• teab oma õigusi ja kohustusi ning juhindub oma tegevuses nendest; teab 

õigusriigi põhimõtteid; 
• analüüsib rahvusvahelisi organisatsioone, oskab näidata liikmesriike kaardil; 

oskab anda hinnangut rahvusvahelistele organisatsioonidele; 
• väljendab end suuliseit ja kirjalikult, kasutab erinevaid ITK vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
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 sallivait; 

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; näitab 
liikmesriike kaardil; 
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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 ettevõtj ana j a 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. 

11. mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; 
12. märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi; 
13. väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust; 
14. väärtustab soolist võrdõiguslikkust; 
15. mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega; 
16. selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikatja rolli ühiskonnas; 
17. teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi; 
18. väärtustab demokraatlikke vabadusi j a tunneb demokraatlikus ühiskonnas 

kehtivaid reegleid (nt pluralisrni, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe 
võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia põhimõtete järgi; 

19. oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb ja selgitab demokraatliku, 
autoritaarse ja totalitaarse ühiskonna põhijooni ja annab neile hinnangu; 

20. selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid; 
21. mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu 

oma õiguste kaitseks pöörduda; 
22. tunneb kodanikuõigusija -kohustusi; väärtustab Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu 

kodakondsust; 
23. selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid, kujundab oma põhjendatud seisukoha 

valijana; 
24. teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on; nimetab Eesti 

parlamendierakondi; teab Euroopa Liidu liikmesusest tulenevaid õigusi, võimalusi 
ja kohustusi; 

25. mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ja eesmärke; 
iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel; 

26. oskab kasutada tegutsemisvõimalusi kodanikuühiskonnas; analüüsib probleeme 
ning pakub lahendusi; 

27. tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla 
omanik, ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu; 

28. tunneb eelarve koostamise põhimõtteid; oskab arvutada netopalka. 

Kasutatav õppekirjandus 
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3. Kahru, M. (koostaja). Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks. Ülesanded. 

Ilo,2009. 



4. Kodaniku käsiraamat. Integratsiooni Sihtasutus, 2008. 
5. Maripuu, E; Oja, M; Raja, R. Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse 

õppematerjal. Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2006. 
6. Koost. Randlepp, M. Tunne seadusi. Valimik õigusakte õpilastele. Ilo. 
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10. Internet: www.riigiteataja.ee, www.eesti.ee,jne. 

( 

( 



1"'\ ~ 

Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 

-
teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted. Meediaja teave. 1,2,9,10,11. 1. Kultuuriline Kirjandus, 

1.1 Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele, identiteet inglise keel, 

I 
avaliku arvamuse kujundamine, meelelahutus jne. 2. Teabekeskkond inimeseõpetus, 
1.2 Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu piir; suhtlemiskultuur. 3. Väärtusedja muusika, kunst, 
1.3 Turunduskommunikatsioon, selle funktsioon ja liigid: valimisreklaam, sotsiaalreklaam, kõlblus matemaatika. 
kommertsreklaamjne. Meediamajanduse põhitõed (sisu ja reklaami vahekord, tuludja kulud 
meedias). 
1.4 Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- ja 
allalaadimine. Plagieerimine. Teabe tõlgendamine ja kriitiline analüüs; fakti ja arvamuse 
eristamine. 
Mõisted: avalik arvamus, avalik elu, eraelu, ajakiJjandusvabadus, ajakiljanduseetika, 
autoriõigus, autorivastutus, reklaam ja plagiaat. 

2. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted: ühiskonna sotsiaalne struktuur. 2, 3,9, 12, 13, 14, 15. 1. Keskkondja Kirjandus, 
2.1 Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, rahvuslikud, usulised, varanduslikud, jätkusuutlik areng geograafia, 
regionaalsed jm. 2. Kultuuriline inimeseõpetus, 
2.2 Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. identiteet ajalugu., 
2.3 Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus. 3. Teabekeskkond matemaatika, 
2.4 Väärtused ja identiteedid. Mitrnekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning 4. Väärtusedja võõrkeeled. 
probleemid. kõlblus 
Mõisted: sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, sotsiaalne sidusus, sotsiaalne 
tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus. 

3. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted: ühiskonna institutsionaalne struktuur - avalik sektor, 1,2,4,9,16,17. 1. Kodanikualgatus ja Geograafia, 
erasektor, kolmas sektor. ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
3.1 Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud 2. Teabekeskkond ajalugu, 
asutused). 3. Elukestev õpe ja kirjandus, 
3.2 Erasektor kui kasumile suunatud sektor. karjääriplaneerimine matemaatika. 

---
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3.3 Kolmas sektor kui mittetulundussektor. Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, 
kodanikualgatused. 
Mõisted: avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus, erasektor, eraettevõte, 
mittetulundussektor, sihtasutus. 

4. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted: ühiskonnaliikmete õigused. 1,2,3,4,9, 10, 11, 18. 1. Kodanikualgatus ja Inimeseõpetus, 
4.1 Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. ettevõtlikkus ajalugu, inglise 
4.2 Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused. 2. Väärtused ja keel, kirjandus. 
4.3 Lapse õigused, kohustused ja vastutus. kõlblus 
4.4 Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne 3. Teabekeskkond 
ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus. 4. Tervis ja ohutus 
Mõisted: inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised õigused, 
kultuurilised õigused. 

5. Riikja valitsemine: demokraatia. 1,2,3,4,9, 10, 18, 19. 1. Kultuuriline Ajalugu, 
Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused. identiteet kirjandus, 
Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude 2. Teabekeskkond võõrkeeled, 
lahusus ja tasakaal. Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -õigused. 3. Väärtusedja inimeseõpetus, 
Mõisted: demokraatia, autokraalia, totalitarism; võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kõlblus matemaatika. 
kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, kodanikualgatus. 

6. Riik ja valitsemine: Eesti valitsemiskord. 1,2,3,4,5,9, 11,20, 1. Kodanikualgatus ja Ajalugu, 
6.1 Põhiseadus. 21,22,23,24. ettevõtlikkus kirjandus, 
Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu koosseis ja ülesanded. Valitsuse 2. Väärtused ja inimeseõpetus, 
moodustamine ja ülesanded. Vabariigi President. Kontrollorganid: õiguskantsler, riigikontroll. kõlblus geograafia, 
Kohus. Kohalik omavalitsus. 3. Teabekeskkond matemaatika. 
6.2 Õigussüsteem. 4. Tehnoloogiaja 
Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus. innovatsioon 
6.3 Kodakondsus. 5. Tervis ja ohutus 
Eesti kodakondsuse saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa Liidu 
liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide kodanikud, nende 
õigused ja kohustused Eestis. 
6.4 Erakonnad. 
Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad. 
6.5 Valimised. 
Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad ehk valijad; 
nende rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine. 
6.6 Eesti Euroopa Liidu liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides. 
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Mõisted: põhiseadus, põhiseaduslik institutsioon, põhiseaduslikud õigused, seadusandlik 
võim, opositsioon, koalitsioon, täidesaatev võim, president, õiguskantsler, riigikontroll, 
kohalik omavalitsus (KOV), kohus, õigusakt; erakond, valimised, kodakondsus, kodanik, 
alaline elanik. 

7. Kodanikuühiskond. 1,2,4,9,15,18,22,25, 1. Elukestev õpe ja Eesti keel, 
7.1 Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. 26. kaIjääri planeerimine ajalugu. 
Vabaühendusedja MTÜd. Kirik ja usuühendused. 2. Kodanikualgatus ja 
7.2 Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. ettevõtlikkus 
KodanikuajakiIjandus. Vabatahtlik tegevus, kaasatus 
ühendustesse ja organisatsioonidesse. Noorte osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 
õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid. Käitumine kriisioludes. 
Mõisted: kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, kodanikualgatus. 

8. Majandus. 6,7,8,9,10,27,28. 1. Elukestev õpe ja Matemaatika, 
8.1 Turumajanduse põhijooned. kaIjääri planeerimine geograafia, 
Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja kasum. 2. Keskkondja inglise keel, eesti 
Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine jätkusuutIik areng keel. 
maaihnas. 3. Tehnoloogiaja 
8.2 Riigi sekkumine majandusse. innovatsioon 
Riigi roll majanduses: planeerimine ja regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, maksustamise 4. Teabekeskkond 
põhimõtted. Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus maksumaksmine. 5. Väärtused ja 
Sotsiaaltoetused j a sotsiaalkindlustus. kõlblus 
8.3 Tööturg. 
Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu 
meetmed tööandjatele ja tööotsijatele. Erirevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja 
erialase ettevahnistusega inimesed tööturul. Isiklik majanduslik toimetulek. 
8.4 Eesmärkide püstitamine ja ressursside hindamine. 
Palkja palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. 
Säästmine ja investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlikja õiglane tarbimine. 
Tarbijakaitse kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus. 
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Ainevaldkond "Kunstiained" 

Õppeained: 

kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
kunst 

muusika 



Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab vajalikud oskused igapäevaeluks 
• Arendab käelist tegevust, loovust, esteetilist maitset 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Arendab iseseisvat mõtlemist, otsustamist ja töötamist 
• Arendab oma fantaasiat 
• Arendab vaatlusoskust 
• Arendab kunstimaitset 

( 
• Arendab loomingulist algatusvõimet 
• Arendab läbi erinevate tegevuste erinevaid meeli 
• Arendab spontaanset väljenduslaadi ja isikupära 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 

oskab neid oma töös kasutada 
• Õpib õigesti kasutama lihtsamaid töövõtteid 
• Õpib tundma erinevaid tehnikaid 
• Õpib oma tööd kriitiliselt hindama 
• Õpib töötama üksi ja kollektiivselt, vastutama enda ning kaaslaste eest 
• Õpib hoidma korda ja puhtust, täitma isikliku hügieeni nõudeid 
• Õpib väärtustama Eesti kultuuritraditsioone 
• Õpib tundma ennast ja ümbritsevat maailma - disaini, arhitektuuri, erinevat keskkonda 

Õpitulemused 

( Õpilane 
1. oskab eristada erinevaid materjale (paber, tekstiil, plastmass, puit); 
2. oskab käsitseda ja hooldada lihtsamaid tööriistu (käärid, nõel); 
3. oskab voolida savist või muust voolimismaterjalist; 
4. oskab voltida paberit; 
5. oskab kasutada erinevaid tehnikaid; 
6. oskab kujundada faktuuri (pinnamuster); 
7. oskab kujundada lihtsamaid tarbeesemeidja mänguasju; 
8. oskab luua ruumilisi ja pinnalisi kompositsioone looduslikest ja tehismaterjalidest; 
9. oskab kasutada õigesti lihtsamaid töövõtteid materjalide töötlemisel; 
10. oskab töötada iseseisvalt lihtsate töövahendite järgi; 
11. oskab põhivärvidest II astme värve segada; 
12. oskab käsitseda nõela ja heegelnõela; 
13. oskab inimest (portreed) kujutada eestvaates; 
14. oskab hinnata oma tööd esteetilisest j a praktilisest külj est; 
15. oskab hoida korras oma õppevahendeid j a töökohta 
16. oskab käituda viisakalt söögilauas, kodus ja väljaspool kodu; 



Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 
2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, III osa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

( 

( 
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Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpdus) 
Kooliaste: I Klass: 11. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj eko!!anumb~r: 

-
teema nimetus: 

'----- --- -- -
~aneeritud tunjide arv: 

õ 'P ;JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Voolimine. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Materjali ettevalmistamine voolimiseks, rullimine, veeretamine pihkude vahel, venitamine, 7 karjääri planeerimine 
süvendi surumine. Kumer- ja õõnesvormide voolimine. (Seened, õunad, kauss jne.) 9 

2 Paberi- ja kartongitööd. Kollaaz. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Paberi rebimine (õunad, lumememm), lõikamine, liimimine. 4 karjääri planeerimine Matemaatika 
Voltimine (töövõtted, kujundamine). 5 
Sabloonide kasutamine. 10 
Liimimine. 15 
Paberitööde kaunistamine 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. 7 Keskkond ja Loodusõpetus 
Eluta looduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil (inimese kujutamine-täisfiguur 8 jätkusuutIik areng 
ja portree eestvaates, looduse kujutamine-loomad,linnud iseloomulikes asendites, okas- ja 13 
lehtpuud eri aastaaegadel, maapind; tehisvormid-ehitised ühes vaates, sõidukid külgvaates; 14 
geomeetrilised vormid - kera, silinder, koonus, ring, ruut, kolmnurk, 

4 Meisterdamine (looduslikust ja tehismaterjalidest). 2 Keskkond ja Loodusõpetus 
Aplikatsioonitööd ja meisterdamine looduslikust materjalist 9 jätkusuutIik areng 

5 Värvi, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 5 Keskkond ja Emakeel 
Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II astme 11 jätkusuutIik areng Loodusõpetus 
värvid (oranz, roheline, violett). 15 
Pildi pinna organiseerimine, pildi pinna ja kujutatava suuruste suhe, tausta osa). 

6 Disain ja kirjaõpetus. 2 Keskkond ja Loodusõpetus 

I 
Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist ja ilumõistest (mänguasjad, ruumikaunistused 7 jätkusuutiik areng 
looduslikest ja tehismaterjalidest) 9 

7 Punumine. 10 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

I Keerunöör 14 karjääri planeerimine Matemaatika 
8 VestIused kunstist. 9 Keskkond ja Inimeseõpetus I 

Kunst ümbritsevas keskkonnas. 15 jätkusuutiik areng 
Oma kodu ja klassiruumi kujundus. 10 

I Raamatukujundus (illustratsioon). 
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Multifilmid. 
9 Tehnikad ja materjalid: 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

• Skulptuur. Voolimine savist või muust pehmest materjalist. Erinevate tekstuuride 3 karjääri planeerimine Matemaatika 
loomine. Meisterdamine loodus- ja tehismaterjalist (pakendid, plastid, traatjne.) 5 

• Maal. Guassiga maalimine, kuiv- ja õlipastellide kasutamine. Töötamine värvi- ja 6 
viltpliiatsiga. Telmoloogia ja 

• Graafika. Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja joone kasutamine. innovatsioon 

Paljundusgraafika (naturaaltrükk). 
10 Puutööd. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Mänguasjade ja dekoratiivesemete kavandamine ja valmistamine. 7 karjääri planeerimine 
11 Metallitööd. 1 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 

Traadi tükeldamine ja painutamine 7 karjääri planeerimine 
12 ümblemine. 12 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Nõela niiditamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise alustamisel ja lõpetamisel. karjääri planeerimine 
Eelpiste. 

13 Lõngatööd ja heegeldamine. Reegelnõela hoidmine töötamisel. Algsilmus. 12 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
karjääriplaneerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 15 Elukestev õpe ja Emakeel 
Ruumide korrastamine ja kaunistamine tähtpäevade puhul. 16 karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Isiklik hügieen. 



Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab vajalikud oskused igapäevaeluks 
• Omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat 
• Arendab käelist tegevust 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Arendab iseseisvat mõtlemist, otsustamist ja töötamist 
• Arendab vaatlusoskust 
• Arendab kunstimaitset 

e • Arendab loomingulist algatusvõimet 
• Arendab läbi erinevate tegevuste erinevaid meeli 
• Arendab spontaanset väljenduslaadi ja isikupära 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 

oskab neid oma töös kasutada 
• Õpib oma tööd kavandama, endale võetud tööülesandeid täitma 
• Õpib õigesti kasutama lihtsamaid töövõtteid 
• Õpib tundma erinevaid tehnikaid 
• Õpib oma tööd kriitiliselt hindama 
• Õpib vaatama ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 
• Õpib töötama üksi ja kollektiivselt, vastutama enda ning kaaslaste eest 
• Õpib hoidma korda ja puhtust, täitma isikliku hügieeni nõudeid 
• Õpib väärtustama Eesti kultuuritraditsioone 
• Õpib tundma ennast ja ümbritsevat maailma - disaini, arhitektuuri, erinevat keskkonda 

e Õpitulemused 

Õpilane 
1. oskab eristada erinevaid materjale (paber, tekstiil, plastmass, puit); 
2. oskab kasutada ohutuIt töömaterjale ja -vahendeid; 
3. oskab valmistada tiguure voolimis- ja muudest materjalidest; 
4. oskab voltida paberit; 
5. oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldada ja oma eelistusi põhjendada; 
6. oskab käsitseda ja hooldada tööriistu (nõel, nuga, naaskel, haamer); 
7. oskab värve helestada j a tumestada; 
8. oskab ja teab kasutada segatehnikaid; oskab kavandada ja teostada töid; 
9. oskab õmmelda eelpistes; heegeldada algsilmustega; 
10. oskab paljundusgraatikat (papitrükk), oskab kujundada faktuuri (pinnamuster); 
11. oskab kujundada lihtsamaid tarbeesemeid ja mänguasju 
12. oskab joonistada portreed külgvaates ja inimest joonistada külgvaates liikumas; 
13. oskab hinnata oma tööd esteetilisest j a praktilisest külj est; 
14. hoida korras oma õppevahendeid j a töökohta 



Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 
2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, Illosa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

( 

( 



f"", ,~ 

Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I Klass: 12. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Voolimine. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Materjali ettevalmistamine voolimiseks, rullimine, veeretamine pihkude vahel. Kumer- ja 11 karjääri planeerimine 
õõnesvormide voolimine. (Seened, õunad, kauss jne.) 

2 Paberi- ja kartongitööd. I Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Paberi rebimine (õunad, lumememm), lõikamine. 2 karjääri planeerimine Matemaatika 
Voltimine. 4 
Sabloonide kasutamine. 13 
Liimimine. 14 
Paberitööde kaunistamine. 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. Inimese kujutamine külgvaates liikumas ja portree külgvaates. 12 Keskkond ja Loodusõpetus 
Eluta looduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil (loomad, linnud,putukad 13 jätkusuutiik areng 
liikumises, taimed, ilmastikunähtused, erinevad ehitised, masinad, ; geomeetrilised 14 Elukestev õpe ja 
põhivormid (kera, silinder, koonus, ring, ruut, kolmnurk). karjääri planeerimine 

4 Meisterdamine. 6 Keskkond ja Loodusõpetus 
Aplikatsioonitööd ja meisterdamine looduslikust materjalist. 11 jätkusuutiik areng 

5 Värvi, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 7 Keskkond ja Emakeel 
Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II astme 13 jätkusuutiik areng Loodusõpetus 
värvid (oranz, roheline, violett), värvide helestamine ja tumestamineo 14 

6 Disain ja kirjaõpetus. 11 Keskkond ja Loodusõpetus 
Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist ja ilumõistest (mänguasjad, ruumikaunistused 13 jätkusuutiik areng 
looduslikest ja tehismaterjalidest) 

7 Punumine. 11 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Keerunöör 13 karjääri planeerimine Matemaatika 

8 Vestlused kunstist (arhitektuur, disain). 5 Keskkond ja Inimeseõpetus 
Kunst ümbritsevas keskkonnas. 13 jätkusuutiik areng 
Oma kodumaja (korteri, aia/pargi kujundus. 
Raamatukujundus. 
Multifilmid. 

'------
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9 Tehnikad ja materjalid: Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

• Skulptuur. Voolimine savist või muust pehmest materjalist. Erinevate tekstuuride 2 karjääri planeerimine Matemaatika 
loomine, reljeefue ornament. Meisterdamine loodus- ja tehismaterjalist (pakendid, 3 
plastid, traat jne.) Teabekeskkond 

• Maal. Guassiga maalimine. Maalilise pinna saamine erinevate töövahenditega. 8 
Segatehnika. Töötamine värvi- ja viltpliiatsig:t, faktuuri kujundamine. 10 

• Paljundusgraafika (papitrükk). Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja 13 

joone kasutamine. 
10 Puutööd. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Mänguasjade ja dekoratiivesemete kavandamine ja valmistamine. 13 karjääri planeerimine 
11 Metallitööd. 2 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 

Traadi tükeldamine ja painutamine. 11 karjääri planeerimine 
12 Omblemine. 6 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Nõela niiditamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise alustamisel ja lõpetamisel. 9 karjääri planeerimine 
Eelpiste. 

13 Lõngatööd ja heegeldamine. Heegelnõela hoidmine töötamisel. Algsilmus. 9 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
karjääri planeerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 14 Elukestev õpe ja Emakeel 
Ruumide korrastamine ja kaunistamine tähtpäevade puhul. karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Isiklik hügi~~l1. '-------



e 
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Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I I Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Arendab käelist tegevust, loovust, esteetilist maitset 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 
oskab neid oma töös kasutada 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Kujundab oskust iseseisvalt mõelda, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt 
• Arendab vaatlusoskust 
• Kujundab kunstimaitset 
• Õpib tundma ja kasutama kunstikeelt 
• Õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid 
• Omandab teadmisi kunsti liikide st j a stiilidest 
• Õpib vaatamaja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 
• Õpib töötama suulise ja kirjalikujuhendamise abil, vajadusel kasutama abivahendina 
jooniseid 
• Omandab harjumuse lähtuda oma töös esteetilistest normidest ning tõeskpidamistest 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. oskab kasutada ohutult töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks 
enesevälj enduseks; 
2. oskab kujutada liikuvaid figuure; 
3. peab silmas pildi kompositsioonireegleid; 
4. oskab teha kollaazi; 
5. oskab nimetada soojasid ja külmasid toone; 
6. oskab maalida kattevärvidega, kriidi- ja õlipastellidega, värvi- ja viltpliiatsitega; 
7. oskab voltida keerulisemaid vorme: 
8. oskab lõnga punuda; 
9. oskab lihtsamaid puutöid teha; 
10. oskab lõike abil riidest välja lõigata kujundeid, õmmelda neist lihtsamaid mänguasju; 
11. oskab heegeldada; oskab lõngast valmistada tutti; 
12. väärtustab oma töödes erinevaid lahendusi; oskab analüüsida kaaslase tööd; 
13. märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas; 
14. oskab teha lihtsamaid korrastustöid; 
15. oskab katta lauda; 
16. oskab käituda viisakalt söögilauas, kodus ja väljaspool kodu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 



2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, III osa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

( 

( 
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Õppeaine: Kunst (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'I! fleSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
I Voolimine (keraamiline voolimine). 2 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 

Reljeefse omamendi voolimine. Liikumisasendis figuuride voolimine. karjääri planeerimine 
2 Paberi- ja kartongitööd. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Modelleerimine ja konstrueerimine kartongist ja papist; nende kasutamine koos teiste 3 katjääri planeerimine Matemaatika 
materjalidega. 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. 2 Keskkond ja Inimeseõpetus 
Inimese kujutamine: täisfiguur eest- ja külgvaates liikumises, portree eestvaates (miimika). 12 jätkusuutiik areng 
Eluslooduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
4 Meisterdamine (looduslikust matrejalist ruumilise d kompositsioonid, traadi st figuurid). 1 Tehnoloogia ja Loodusõpetus 

Mudelite ja makettide konstrueerimine. Detailide erirevad ühendamisviisid. 9 innovatsioon 
5 Värvi-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 3 Keskkond ja Emakeel 

Pildi pinna organiseerimine. Pea- ja kõrvalelemendid ning taust. Pildi üksikosade tasakaal. 12 jätkusuutiik areng Loodusõpetus 
Rütm, rütmitamine ning osaline kattumine. 13 
Ribaomament. Suuruse vähenemine kauguses. 

6 Disain j a kitj aõpetus. 1 Tehnoloogia ja Loodusõpetus 
Tööd joonlaua ja sirkliga. 12 innovatsioon 

7 Punumine. 8 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Punutud suveniiride ja esemete valmistamine. katjääri planeerimine Matemaatika 

8 VestIused kunstist (keskkond, erineva funktsiooniga hooned). 12 Keskkond ja Emakeel 
Tarbevormi kuju ja funktsioonid. 13 jätkusuutiik areng Inimeseõpetus 
Kaaslaste tööde analüüs, tolerantne suhtumine kaasõpilaste töödesse. 

9 Tehnikad ja materjalid. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Skulptuur. Voolimine pehme st matetjalist. Meisterdamine tehismatetjalist. karjääri planeerimine Matemaatika 

• Voltimine: loomad, inimesed jne. 7 

• Maal. Töötamine värvi- ja viltpliiatsitega, guassiga. Kollaaz makulatuurist. 5 Teabekeskkond 

• Graafika. Paljundusgraafika. Materjalitrükk: guassi või temperaga. 6 
4 

10 Puutööd. 
---_.-

9 Elukestev õpe ~ Loodusõpetus 
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Saagimine, vestmine. 13 karjääri planeerimine 
Tööde viimistlemine. Lihtsate dekoratiivesemete ja ehete kavandamine ja vahnistamine. 

11 Metallitööd. 1 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 
Lihtsate dekoratiivesemete ja ehete kavandamine, vahnistamine. 12 karjääri planeerimine 

12 Omblemine. 10 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Riide lõikamine: riideserva tasandamine, kujundite väljalõikamine. Lõike paigutamine riidele. kaljääri planeerimine 
Pehme mänguasja kavandamine ja õmblemine. Nööbi õmblemine. 
Lihtsa tikkimistöö vahnistamine. 

13 Lõngatööd ja heegeldamine. Lihtsa heegeldustöö kavandamine, teostamine. Tuti ja tupsu 11 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
valmistamine. Narmaste sõlmimine. Lõngajäätmetest nukkude vahnistamine. kaljääriplaneerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 14 Elukestev õpe ja Emakeel 
Laua katmine, kaunistamine ja koristamine. Lihtsate võileibade vahnistamine. 15 karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Käitumisnormid. 16 
-- ---



I Õppeaine: I ~unst 
I Klass: 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilase loovuse arendamine praktilise tegevuse kaudu; 
• Tööharjumuste omandamine, keskendumine ülesandele ja koostööoskuse kujundamine; 
• Oma ümbruse kujunduse kaudu kunstikuItuuri teadvustamine ja hoidmine; 
• Oma kodukoha kunsti ja kultuuri tutvustamine õpilastele; 
• Õpetaja jutustuse alusel pildi maalimise harjutamine; 
• Voolimise ja kujundamise tundma õppimine; 
• Lõimumine teiste õppeainetega-matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, emakeel jne. 
• Õpitakse tundma visuaalse kunsti liike ja mõisteid; 
kompositsioonivõtete kasutamine kujundusülesannete lahendamisel nii ruumis kui e tasapinnaI 

( 

Õpitulemused 
1. Õpilane teab inimese proportsioone j a oskab kujutada inimest liikumises. 
2. Tunneb ainekavas kasutatavaid visuaalse kunsti mõisteid ja oskab neid kõnes kasutada. 
3. Oskab kasutada ainekavas loetletud töömaterjale ja vahendeid. 
4. oskab valikuliseit kasutada tehnikaid ja kujutamisviise loominduliseks eneseväljenduseks. 
5. Tunneb abstraktsele vormi - ja värviõpetusele omaseid väljendusvõimalusi ning 
lihtsamaid kompositsioonivõtteid, oskab neid kasutada kujundamisülesannete 
lahendamisel ruumis ja tasapinnaI. Oskab teha hoone plaani ja lihtsat maketti.Lõimumine 
loodusõpetusega- tunneb putukaid ja lülijalgseid 

5. Tunneb rahvakalendri tähtpäevade kombeid- Mardipäev ja Kadripäev, Jõulud 
6. Oskab analüüsida disaini probleemi- leiutis, Oskab kavandada ja kujundada strateegilist 

lauamängu 
7. Tunneb Eesti Vabariigi visuaalset sümboolikat 
8. Lõimumine ajalooga- oskab kujutada muinasaja eluolu 
9. Lõimumine loodusõpetusega- tunneb loomade jälgi, teab aasta lindu -oskab neid kujutada 
10. Lõimumine matemaatika ja tehnoloogiaõpetusega- ring, raadius, läbimõõt, 

hammasülekanne 
11. Pöörab tähelepanu oma lähema ümbruse puhtusele ja esteetilisele kujundamisele 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse tööraamat 4.kI." AS BIT 2003 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Anu, Purre, Jelena Lüsi Levtsenkova, Kristi Laanemäe.Kunstiõpik 7.-9.klassile.2.osa.As 

Atlex 2008 
4. Eve Kärner "Kompositsiooniõpetus" Tea 2006 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: II Klass: I 4. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P peSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Värvipleki100m. - esiplaan, tagaplaan e. taust, pildi tajumine, kujutlusvõime, aisting, kujund F antaasia areng Keskkond ja 100 

jätkusuutlik areng 
2 Hoone plaan, hoone makett- interjöör, eksterjöör, tingmärgid, mõõtkava, joon, kontuur Ruumitaju arendav Tehnoloogia ja mat 

innovatsioon 
3 Inimesed liikumises- inimese proportsioonid, kompositsioon, kompositsiooni kese Kujutab oma vaatluste põ Väärtused ja kõlblus, mat 

tervis ja ohutus 
4 Leiutis- kelk, kelgurada, disain, sihtrühm, patent, toode, tootearendus, ergonoomika Fantaasia areng Kodanikualgatus ja loo 

ettevõtlikkus 
5 Mardisandi mask- sümmeetria, asümmeetria, peegeldus Rakendab eri kunstitehn Kultuuril. identiteet, inim 

väärtused ja kõlblus 
6 Jõulukaunistused, paberlõiked- ohutis, jõulutäht, vanik, spiraal, püramiid, romb, komp. kese Mõistab rahvakunsti Kultuuriline mat 

identiteet 
7 Robotputukas- lülijalgsed, putukad, ämblikud, liitsilmad, faktuur Anal. lood. ja tehiskeskk Tehnol. ja innovats. loo 

keskkondjajätkus. a 
8. Eesti Vabariigi aastapäeva töö- vertikaal, horisontaal, kompositsioon, Piet Mondrian Tunneb Eesti kultuurip Kultuuril. identiteet, ajal 

teabekeskkond 
9 Viikingid- linnus- muinasaeg, sõlg, sõba, ristpalkehitis, muinasaja eluolu, dünaam. ja staatika Tunneb Eesti kultuurip Kultuuriline Ajal, tehnol 

identiteet 
10 Loomade jäljed, aasta lind- ulukid, varjevärvus, aasta lind ja loom, dekoratiivsus, stilisatsioon Keskkonnakaitse olulisus Keskkond ja 100 

jätkusuutlik areng 
11 Lauamäng- strateegia, shrift, märk, kujund ja taust Arutleb pildikeele üle Keskk. ja jätk. areng, Mat 

kodanikualgatus ja e. i 

12 Masin, hammasrattad- raadius, läbimõõt, pöörlemine, keerlemine, asümmeetria Analüüsib tehiskeskk. Tehnol. ja innov., mat 
elukestev õpe ja kalj. i 



( 

( 

I Õppeaine: i ~unst 
I Klass: Is. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilase loovuse arendamine praktilise tegevuse kaudu; 
• Tööharjumuste omandamine, keskendumine ülesandele ja koostööoskuse kujundamine; 
• Oma ümbruse kujunduse kaudu kunstikultuuri teadvustamine ja hoidmine; 
• Oma kodukoha kunsti ja kultuuri tutvustamine õpilastele; 
• Voolimise ja kujundamise tundma õppimine; 
• Lõimumine teiste õppeainetega-matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, emakeel jne. 
• Õpitakse tundma visuaalse kunsti liike ja mõisteid; 
kompositsioonivõtete kasutamine kujundusülesannete lahendamisel nii ruumis kui 

tasapinnaI 

Õpitulemused 

1. Õpilane tunneb värvusõpetust. 
2. Oskab kujutada vormi valguse- varju abil 
3. Oskab modellerida vormi 
4. Oskab kasutada erinevaid materjale ja tehmikaid . Akvarell, guass, segatehnikad 
5. Lõimumine terviseõpetusegaja kodunduse ga- tervislik toit 
6. Lõimumine ettevõtlusõppega- oma ettevõtte sümboolika kujundamine 
7. Inimese proportsioonide muutumine seoses vanusega. 
8. Lõimumine inimeseõpetusega- peresuhete kujutamine 
9. Lõimumine ajaloo ja töö õpetusega- tunneb ära ja oskab kujundada eesti rahvariide vööd 
10. Lõimumine ajalooga- oskab kujutada muinaseestlaste eluolu 
11. Oskab visandada natuurist, vaikelu .Ring- ovaal, sümmeetria 
12. Oskab ringi ja lõiku võrdseteks osadeks jaotada 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse töövihik 5 . kl. " 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Purre,Anu Lüsi, Jelena Levtsenkova, Kristi Laanemäe.Kunstiõpik 7.-9.klassile.2.osa.As 

Atlex 2008 
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Oppeaine: Kunst 
Kooliaste: II Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl [Jeslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Käsi- omavari, joon, piitjoon, varjutamine kaldjoontega Analüüsib vormi Tervis ja loo 

ohutus 
2 Värviring- primaarvärvid, sekundaarvärvid, värv, toon, lainepikkus, värvipigm. segamine Arendab värvimeelt Elukestev õpe ja loo 

karjääri plan. 
3 Sügise annid- kromaatiline, akromaatiline, dekoratiivsus Vormitaju arend Tervis ja ohutus, loo 

keskkond ja jätk. a. 
4 Putukad- lülijalgsed, putukad, ämblikud, kompositsiooni kese Analüüsib vormi Keskkond ja loo 

jätkusuutlik areng 
I 

5 Aedviljad- värvipigmentide segamine voolimismassiga, additiivne segunemine Vormitaju arend Tervis ja ohutus, loo 
keskkond ja jätkus. a. I 

6 Aastaajad- toon, nüanss, additiivne segunemine Mitm. väljendusvahend. Väärtused ja kõlblus, Loo, mat 
tervis ja ohutus I 

7 Tervislik toit- toidupüramiid, laua katmine, menüü, dekoratiivsus, ringi jagam. võrdseteks os. Arutleb pildikeekeele üle Kodanikualgja ettev. mat I 

elukestev õpe ja kalj. I 

8 Inimese proportsioonid-lõigu jagamine võrdseteks osadeks, Analüüsib mõõdusuhteid Väärtused ja kõlblus, mat I 

tervis ja ohutus I 

9 Minu pere- inimese proportsioonid vastavalt vanusele, värvikontrast, suuruse kontrast Arutleb pildikeele üle Tervis ja ohutus, Loo, ajal, inim 
väärtused ja kõlblus 

10 Vöökiri- vöö süda, küü, rütm, deroratiivsus, kontrast Tunneb Eesti kultuuripär. Kultuuril. identiteet, Mat, 
väärtused ja kõlblus 

11 Linnus- asümmeetria, siimmeetria Ruumitaju arend Tehnoloogia ja ajal 
innovatsioon 

12 Vaikelu- ovaal, ringi projektsioonid, valgusvihk, refleks Visandamine natuurist Väärtused ja kõlblus, mat 
tervis ja ohutus 



( 
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I Õppeaine: I ~unst 
1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilase loovuse arendamine praktilise tegevuse kaudu; 
• Tööharjumuste omandamine, keskendumine ülesandele ja koostööoskuse kujundamine; 
• Oma ümbruse kujunduse kaudu kunstikultuuri teadvustamine ja hoidmine; 
• Oma kodukoha kunsti ja kultuuri tutvustamine õpilastele; 
• Voolimise ja kujundamise tundma õppimine; 
• Lõimumine teiste õppeainetega-matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, emakeel jne. 
• Õpitakse tundma visuaalse kunsti liike ja mõisteid; 
kompositsioonivõtete kasutamine kujundusülesannete lahendamisel nii ruumis kui 

tasapinnaI 

Õpitulemused 

1. Õpilane tunneb geomeetrilisi kehasid, oskab kujutada kubistlikus stiilis 
2. Lõimumine matemaatikaga. Oskab kujutada varju tahkkehadel ja pöördkehadel 
3. lõimumine ettevõtlusõppega- oskab analüüsidaja kavandada, visualiseerida oma leiutist 
4. Oskab kujutada nägu eest ja külgvaates, oskab kujutada portreed kubistlikuIt 
5. Oskab kujutada natuurist etteantud stiili kohaselt 
6. Oskab kavandada ringornamenti, tunneb kõrg ja madalreljeefi 
7. oskab valmistada pärimuslikke jõuluehteid 
8. lõimumine matemaatikaga- risttahuka pinnalaotus 
9. Oskus kasutada Eesti Vabariigi visuaalset sümboolikat kujunduselemendina 
10. Tunneb kirjaoptika põhitõdesid, oskab kujundada oma fantaasiatähestikku 
11. Lõimumine matemaatikaga- oskab teha tetraeedri pinnalaotust, jagada kolmnurka 

võrdseteks osadeks, kujundada tahud . 
12. Tunneb mõistet sümmeetria-asümmeetria.Oskab kujutada sümmeetrilist ornamenti. 
13. Oskab kujundada oma nimetähti. 
14. Oskab kujutada maastikul langevat ja omavarju etteantud stiilis 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse töövihik 6.kl." 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Purre,Anu Lüsi, Jelena Levtsenkova, Kristi Laanemäe.Kunstiõpik 7.-9.klassile.2.osa.As 

Atlex 2008 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide ~rv: 

õ 'P ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Geomeetrilised kehad, kubism- risttahukas, kuup, kera, prisma, silinder, koonus, pöördkeha Arutleb pildikeele üle Tehnoloogia ja mat 

innovatsioon 
2 Portree- proportsioon, profiil, lõigujagam. osadeks, varjutamine materjalitehnikaga Analüüsib vormi Tervis ja ohutus, Loo, inim 

teabekeskkond 
3 Leiutis- erivajadused, näitusetöö vormistamine, joonise mõõtmestamine Analüüsib probleemi Tehnol ja innovats, Inim, kehal 

kodanikualgja ettev 
4 Vaikelu- ellips, ovaal, omavari, langev vari, refleks, valgusvihk, koloriit, faktuur Mitmekes. väljendusvah. Tervis ja ohutus, mat 

väärtused ja kõlblus 
5 Auraha- reljeef, ringomament, moodul, kombinatoorika, modelleerimine Arutleb pildikeele üle Kodanikualgja ettev. ajal 

Väärtused ja kõlbl 
6 Jõulukaunistused- hulktahukad, rütm Tunneb Eesti kultuurip Kultuuril. identiteet, Mat, ajal 

väärtused ja kõlblus 
7 Karp- pinnalaotus, maht, ruumi 3 mõõdet, materjali paksuse arvestamine Mõistab disaini Tehnol ja innovats, mat 

kodanikualgja ettev 
8 Eesti Vabariigi aastapäeva töö- kompositsioon, dünaamikaja staatika Tunneb Eesti kultuurip Kultuuril identiteet Ajal, mat 

teabekeskkond 
9 Fantaasiatähestik esemetest, nimetähed- vinjett, kirjaoptika, majuskel, minuskel, stiliseerimine Mitmekes. väljendusvah. Kodanikualgatus ja Mat, ajal 

ettevõtlikkus 
10 Tetraeeder- kolmnurgajagamine võrdseteks osadeks, tahkkeha pinnalaotus, liimimisvaru Mõistab disaini Tehnol. Ja innovats, mat 

kodanikualg. ja ettev. 
11 Vaibakavand- tsentraalsümmeetria, sümmeetriatelg, peegelpilt, ring ja ovaal Analüüsib probleemi Tehnol. Ja innovats, mat 

kodanikualg. ja ettev. 
12 Maastik- kattevärvid, akvarellid, valgus ja vari Mitmekes. väljendusvah Keskkond ja 100 

jätkusuutlik areng 



I Õppeaine: I Kunst 
1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilase loovuse arendamine praktilise tegevuse kaudu; 
• Tööharjumuste omandamine, keskendumine ülesandele ja koostööoskuse kujundamine; 
• Oma ümbruse kujunduse kaudu kunstikultuuri teadvustamine ja hoidmine; 
• Oma kodukoha kunsti ja kultuuri tutvustamine õpilastele; 
• Voolimise j a kujundamise tundma õppimine; 
• Lõimumine teiste õppeainetega-matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, emakeel jne. 
• Liikumise kujutamine 
• Ruumilisuse kujutamine 
• Õpitakse tundma visuaalse kunsti liike ja mõisteid; 

( kompositsioonivõtete kasutamine kujundusülesannete lahendamisel nii ruumis kui 

( 

tasapinnaI 

Õpitulemused 

1. Oskab kujutada ruumiliselt, paralleelprojektsioonis. 
2. Lõimumine matemaatikaga, silinder, oskab voolida kruusi etteantud mõõtmete järgi 
3. Tunneb perspektiiviõpetust- joonperspektiiv ja värviperspektiiv kahe pagupunktiga 
4. Oskab luua koomiksit, tunneb lähiplaani ja üldplaani, oskab kadreerida 
5. Lõimumine matemaatikaga- Oskab teha keerulise hulktahuka (maja) pinnalaotust 
6. Teab inimese proportsioone ja oskab seda kujutada nii eest kui ka külgvaates 
7. Oskab kujutada linnapanoraami 
8. Oskab esemeid natuurist modelleerida 
9. Oskab kujutada näomiimikat 
10. Oskab visandada liikuvat inimest 
11. Oskab teha kollaazi 
12. Oskab kavandada ja teha puhkeala maketti 
13. Oskab joonistada interjööri perspektiivis ühe pagupunktiga 
14. Oskab teha kirivöö kavandit 
15. Oskab oma initsiaale kalligraafiliselt kujundada 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse töövihik 7 . kl. " 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Purre,Anu Lüsi, Jelena Levtsenkova, Kristi Laanemäe.Kunstiõpik 7.-9.klassile.2.osa.As 

Atlex 2008 
4. V. Belitser, T. Rabieht, A, Moora, R. Moora, M. Rebane, L. Trees "Eesti rahvarõivaid" 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
i ärj ek{)rranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Number- kalligraafia, dekoratiivsus, kompositsiooni kese Mitmekes. väljendusvah. Kodanikualgatus ja mat 

ettevõtlikkus 
2 Kruus- peremärk, eesti rahvuslik ornament, madalreljeef, kõrgreljeef Tunneb Eesti kultuurip. Kultuuriline mat 

identiteet 
3 "Tänav", 1 pagupunktiga perspektiiv- silmapiir, koondpunkt, rakurss, linnupersp, konnapersp. Analüüsib tehiskeskk. Keskkjajätk. areng, Mat, geo 

väärtused ja kõlblus 
4 Koomiks- kadreerimine, üldplaan, lähiplaan, dünaamika Arutleb pildikeele üle Kodanikualgatus ja Inim, ajal 

ettevõtlikkus 
5 Maja- pinnalaotus, tahk, langev vari, omavari, kollaaz Analüüsib tehiskeskk. TehnoI. ja innovats. mat 

Väärtused ja kõlblus 
6 Inimese proportsioonid, eestvaade, külgvaade- proportsioon, profiil Mitmekes. väljendusvah Tervis ja ohutus, lrum i 

väärtused ja kõlblus 
7 Linnapanoraam- silmapiir, massi ja kommertskunst, kuldlõige Analüüsib tehiskeskk. Keskk. ja jätk. areng, geo 

tehnoI. ja innovats i 

8 Inimene liikumises, Miimika- zest, poos, kehakeel, raskuskese Mitmekes. väljendusvah Tervis ja ohutus, Inim, kehal 

I väärtused ja kõlblus 
9 Puhkeala makett- eksterjöör, mõõtkava, maht Analüüsib tehiskeskk. Keskkjajätk. areng, Mat, geo 

kod. algja ettevõtI. i 

10 Minu tuba, vaikelu- interjöör, mõõtkava Analüüsib tehiskeskk. Tervis ja ohutus, mat I 

väärtused ja kõlblus 
11 Kirivöö- rahvuslik ornament, lõimelõng, koelõng, rütm, stiliseerimine Tunneb Eesti kultuurip. Kultuuril identiteet, Ajal, mat 

teabekeskkond 
12 Kirjaõpetus- kirjaoptika, kalligraafia, logo, kompositsiooni tasakaal Mitmekes. väljendusvah. Kodanikualg ja ajal 

ettevõtI. , teabekesk 
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I Õppeaine: I Kunst 
[Klass: [8. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilase loovuse arendamine praktilise tegevuse kaudu; eneseväljendusoskuse arendamine 
• Tööharjumuste omandamine, keskendumine ülesandele ja koostööoskuse kujundamine; 
• Oma ümbruse kujunduse kaudu kunstikultuuri teadvustamine ja hoidmine; 
• Oma kodukoha kunsti ja kultuuri tutvustamine õpilastele; 
• Lõimumine teiste õppeainetega-matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, emakeel jne. 
• Õpitakse tundma visuaalse kunsti liike ja mõisteid; kompositsioonivõtete kasutamine 

kujundusülesannete lahendamisel nii ruumis kui tasapinnaI 
• Tutvustatakse kirjatehnikaid ja stiile. Sümbol sõnumikandjana, stiliseerimine, 

abstraheerimine 

Õpitulemused 

1. Oskab kujutada ruumilisust varju kaudu 
2. Oskab kujundada kirja ruumiliselt nii paralleel kui ka tsentraalprojektsioonis 
3. Lõimumine ettevõtlusõppega- oskab kujundada reklaamplakatit 
4. Oskab kujundada pinda kalligraafia abil 
5. Tunneb rahvuslikke hõbeehteid, oskab kujundada sõlge- ringornamenti 
6. Oskab kujundada pärimuskalendrit-lintomamenti 
7. Oskab joonistada tänava perspektiivi kahe pagupunktiga, oskab kasutada värviperspektiivi 
8. Lõimumine matemaatikaga- oskab konstrueerida prismakujulise karbi pinnalaotust 
9. Oskab kujutada lugu piltkirjana 
10. Tunneb heraldikat- oskab luua peremärki, vappi 
11. tunneb piktogramme ja oskab neid ise luua 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse töövihik 8.kl." 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Purre,Anu Lüsi, Jelena Levtsenkova, Kristi Laanemäe.Kunstiõpik 7.-9.klassile.2.osa.As 

Atlex 2008 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: III Klass: J 8. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: . 

-_. _. planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1 Sõlm- ruumilisus, varjutamine ristjoonetehnikaga Arendab kunstivõimeid Tehnoloogia ja mat 
innovatsioon 

2 Kirjaõpetus, ruumiline kiri- koondpunkt, graafiline disain, parallelprojekts. ja tsentraalprojekts Mõistab disaini Kodanikualgja mat 
ettevõtl 

3 Reklaamplakat- slogan, kompositsiooni kese, dekoratiivsus, värvikontrast Arutleb pildikeele üle Elukestev õpe ja kaJj Mat, 100, inim 
plan. Kod. aja ettev 

4 Sõlg- rahvuslik orrament, kaheksakand, moodul, ringomament Tunneb Eesti kultuurip. Kultuuriline Mat, ajal 
identiteet 

5 Kalender- sirvid, rahvakalendri tähtpäevad, ruunimärgid, lintomament Tunneb Eesti kultuurip. Kultuuriline Mat, ajal 
identiteet 

6 Kirjaõpetus, kiripilt- deformatsioon, kalligraafia, dekoratiivsus Arutleb pildikeele üle Eluk. õpe ja katjääri ajal 
plan, teabekeskkond 

7 "Tänav", 2 pagupunktiga perspektiiv, joonperspektiiv- keskkonnadisain Analüüsib tehiskeskk. Keskkjajätk. areng Mat, geo 
väärtused ja kõlblus 

8 "Tänav", 2 pagupunktiga perspektiiv, värviperspektiiv Analüüsib tehiskeskk. Väärtused ja kõlblus, 100 
tervis ja ohutus 

9 Prisma- pinnalaotus, mahtude suhe, omavari Mõistab disaini Tehnoloogia ja mat 
innovatsioon 

10 Piltkiri- madalre1jeef, hieroglüüf, märk Arutleb pildikeele üle Kodanikualgatus ja ajal 
ettevõtlikkus 

11 Peremärk- märgigraafika, heraldika Arendab kunstivõimeid Kultuuriline ajal 
identiteet 

12 Piktogramm- sümbol, kaasaegne keskkonnadisain Arutleb pildikeele üle Kodanikualgatus ja Inim, ajal 
ettevõtl 

- -
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I Õppeaine: I Kunst 
1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

• Abstraktse kujutamise oskus 
• J ooniste lugemise j a j oonestamise oskus 
• Disainiprotsessi mõistmine 
• Nüüdiskunsti mõistmine 
• Eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujundamine. Väärtustada individuaalset ja 

kultuurilist mitmekesisust 
• Teadvustada kunste eneseväljenduse vahendina, hinnata erinevaid ideid, seisukohti ja 

probleemilahendusi ning autorsuse hindamine 
• Kasvatada teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse 
• Sotsiaalse pädevuse arendamine 
• Enesemääratluspädevuse arendamine 
• Matemaatikapädevuse arendamine 
• Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine 

Õpitulemused 

1. Tunneb kaasaegset kunsti 
2. Oskab luua OP- ornamenti, tunneb optilisi illusioone 
3. Lõimumine ettevõtlusõppega- oskab kavandada, visandadaja valmistada toote maketti 
4. Oskab konstrueerida ja kokku panna elementidest keha 
5. Oskab lugeda ja vormistadajooniseid 
6. Oskab joonestada kolmvaadet, pinnalaotust, piltkujutist, lõikeid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Indrek Raudsepp "Kunstiõpetuse töövihik 9 .kl." 
2. Anu Purre. Kunstiõpik 7.-9.klassile.AS Atlex 2005 
3. Purre,Anu Lüsi, Jelena Levtsenkova, Kristi Laanemäe."Kunstiõpik 7.-

9.klassile.2.osa".As Atlex 2008 
4. "Sirklikonstruktsioonid" 
5. E. Kogermann, V. Tapper, K. Tihase "Joonestamine üldhariduskoolile" 
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Õppeaine: Kunst I 

Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 I 

Kursuse või teema J Kursuse või Kursusele või teemale 
I 

järjekorranumber: __ _ teema nimetus: planeeri!u<! tl!mlide arv: i ------------

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming I nr 
1 OP- kunst, optilised illusioonid- joonperspektiiv, paralleelsus, sümmeetria, meridiaan, nihe Arendab kunstivõimeid Teabekeskkond, mat 

tervis ja ohutus 
2 Graafiline disain- jooneõpetus- samakõrgusjooned, üheplaaniline kompositsioon Arutleb pildikeele üle Tehnoloogia ja geo 

innovatsioon 
3 POP- kunst- Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Victor Vasarely, kitsh Tunneb olulisi kunstn. Teabekeskk, kult ajal 

ident, väärt ja kõlblus 
4 Tootedisain, uuring, makett- sihtgrupp, toode, ergonoomika Mõistab disaini Tehnol ja innovats, loo 

kod. algja ettevõtl 
5 Elementidest kera- pöördkeha, moodul, kera lõiked Mõistab disaini Tehnol. Ja innovats mat 

karjäär 
6 Kujutav geomeetria- jooniste lugemine ja vormistamine- joonte liigid, kirjanurk, mõõtmestam. Analüüsib probleemi Tehnol. ja innovats, mat 

e1uk. õpe ja karj plan 
7 Tahkkeha kolmvaade- mõõtkava, Monge"i meetod Analüüsib probleemi Tehnol. ja innovats, mat 

e1uk. õpe ja karj plan 
8 Piltkujutis- ristisomeetria, kabinetprojektsioon, moondetegur Analüüsib probleemi Tehnol. ja innovats, mat 

eluk. õpe ja katj plan 
9 Lõige ristisomeetrias, murtud lõige, ristlõige Analüüsib probleemi Tehnol. ja innovats, mat 

eluk. õpe ja karj plan 
10 Ehitusjoonis- tingmärgid, mõõtkava Analüüsib probleemi Tehnol ja innovats, mat 

keskk. ja jätk. areng 
- - --- --_ .. -



Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunda rõõmu muusikast; 
• tunnetada, teadvustadaja arendada musitseerimise kaudu oma võimeid; 
• tunda huvi muusika kui kunstiliigi vastu; 
• kujundada enda esteetilist maitset; 
• väljendada end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu 

Õpitulemused 

Õpilane: 

( 1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, 
2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning 
3) laulab l-häälses koolikooris, 
4) laulab eesti rahvalaule ning 
5) laulab peast oma kooliastme ühislaule 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kai Anier, Maia Muldma, Tiina Selke "MUUSIKAMAA" I klassi muusikaõpik, Koolibri 2009 
2. Kai Anier, Maia Muldma, Tiina Selke "MUUSIKAMAA" I klassi töövihik, Koolibri 2009 

e 



~ ~ 

Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: I Klass: Jl. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järj~!c2rranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

Õppesisu 

Jrk Teemad, 
nr alateemad, Oodatavad õpitulemused 

Läbivad 
Lõiming 

põhi- teemad 
mõisted 

1. Laulmine * Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba Väärtused ja Eesti keel (õigekiri, silbitamine, teksti tähenduse mõistmine, hääl-
toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning kõlblus - on damine, diktsioon, laulutekstide autorid). 
emotsionaalselt üksi ja rühmas; muusikaõppes Matemaatika (arvud, helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu 
* mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning kesksel kohal, vorm, võrdlus, liitmine-Iahutamine, loendamine, loogika, mälu). 
meeleolu; sisaldades Inimeseõpetus (kodu, kodumaa- ja rahvakalendriteemad; aeg, 
* laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudelIaule, kultuuri, sh liiklus). 
kaanoneid ning teiste rahvaste laule; muusika rolli Kehaline kasvatus (laulu- ja ringmängud, õige kehahoid ja keha 
* laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses igapäevaelus, tunnetamine laulmisel, hingamine). 
kalendritähtpäevadega; erinevate ideede Kunstlloodusõpetus (loodusandide - kastanite, tõrude, kivide vms -
* laulab erineva karakteri, helilaadi, taktimõõdu eesti kultuuri, sh värvimine vastavalt astmete värvile, kasutamine astme- ja 
ning tempoga laule õpetaja valikul; muusika/kunsti rütmitöös). 
* laulab peast kooliastme ühislaule: väärtustamist, Matemaatika (helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu osad). 

• Eesti hümn (F. Pacius), o salemi st Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäeva-

• "Mu koduke" (A. Kiiss), kultuuriüritustel elus, erinevate muusikaliste ideede väärtustamine, eesti muusika 

• "Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); Jm väärtustamine, osalemine ülekoolilistel, linna, maakonna muusika-

lastelaulud: üritustel. Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste 

• "Lapsed, tuppa", eneseväljenduste suhtes. 

• "Teele, teele, kurekesed", Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulude õppimise kodust ja 

"Kevadel" (Juba linnukesed .... ), kodumaast. • 
"Kevadpidu" (Elagu kõik .... ). 

Enesemääratluspädevust arendab ühislaulmine klassis, erinevate 
• ülesannete täitmine rühmatöös. * Õpib tundma astrneid SO, MI, RA, JO ja tajuma 

astmemudeleid (SO-MI, SO-RA, SO-MI-RAjne.) 
kuulmise, käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi. 

2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates Elukestev õpe Matemaatika (noodi-, helikõrgused, taktimõõt). Kehaline kasvatus 
kaasmängudes ja/või ostinato' des; ja karjääri (kehapillisaated, koordinatsioon, hingamine). 
* väljendab pillimängus muusika sisu ja planeerimine - Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat käsitletakse: 
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meeleolu. on elukestva muusika kuulamine, kontsertide ja muusikalavastuste külastamine, 
muusikaharrastu omaloomingu ettevalmistamine ja ettekandmine, endale meeldiva 
se kujunemise, muusikalise harrastuse leidmine. 
aga ka Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: loojaja tarbija rolli 
muusikaga teadvustamine, muusikaga seotud erialade ja ametite tutvustamine, 
seotud erialade erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute tegemise 
valiku oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 
eelduseks. Matemaatikapädevuse kujundamist arendab pillimängus loogiliste 

lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 
3. Muusika- * Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu Kodanikualga- Kehaline kasvatus (muusikapala meeleolu ja sisu kujutamine 

line ja ülesehitust liikumise kaudu; tus ja ettevõt- liikumise kaudu, kehapillisaated, eesti laulu- ja ringmängud). 
liikumine * tantsib eesti laulu- ja ringmänge. likkus - osale- Matemaatika (muusikapala ülesehitus). 

mine kunsti - ja Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus, laulupidude prot-
muusikaproj ek- sessis ja selles osalemine, musitseerimine vokaal- või instrumentaal-
tides, koorilau- ansamblis ja erinevates muusikakollektivides. 
Ius, laulupeo- Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada 
protsessis ja kaasõpilastega ja nende eripära tunnustamine musitseerimisel, 
kooli ettevõt- erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 
mistes. ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 

Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine, 
kehapillimäng, tants. 

4. Omaloo- * Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- Eesti keel (õigekiri, liisusalmide, regivärsside loomine). Kehaline 
ming ja plaatpillidel; kasvatus (muusikale liikumise kujundamine vastavalt laulu karak-

* kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; terile, kehapillisaated, koordinatsioon). Matemaatika (taktimõõt, 
* loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, muusika osad). 
laulusõnu jne; Enesemääratluspädevust arendab loometegevus - meloodiline, 
* kasutab loovliikumist muusika meeleolu rütmiline, instrumentaalne, sõnaline, kehaline. 
välj endamiseks. Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalistes 

loomingulistes väljendustes loogiliste lahenduste leidmine, valikute 
põhjendamine ja analüüsimine. 

5. Muusika * On tutvunud karakterpalu kuulates muusika Tervis ja Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus, arutlus). 
kuula- väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, ohutus- Kunst (muusika meeleolu visualiseerimine). 
mine tämber, dünaamika j a muusikapala ülesehitus); a) igaühe indivi- Matemaatika (võrdlemine, osad muusikas, erinevad taktimõõdud, 

* kirjeldab ning iseloomustab kuulatava duaalne tervislik loogika). 
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades heaolu (hääle 
õpitud oskussõnavara; kasutamine, hin- Teemad ja õppetegevused: müra ja vali muusika, erinevate 

I 
* väljendab muusika meeleolu ja karaktereid 

. . 
mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. gamme, mUUSI-
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kunstiliste vahenditega; ka kui teraapia, 
* seostab muusikapala selle autoritega. muusikaline 
* eristab kuuldeliseIt laulu ja pillimuusikat. liikumine jm), 

b) meid ümbrit-
seva keskkonna 
ohud,nende 
teadvustamine ja 
vältimine (müra, 
vali muusika jm) 

6. I Muusika- * Mõistab allolevate heIivältuste, rütmifiguuride ja Teabekeskkond 
line kirja- pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes - hõlmab erine-
oskus ja tegevustes: vate andmebaa-
oskus- * noodivältused, paus, rütmifiguurid: side kasutamist, 
sõnad J n J J ~ meediakeskkon-

• da, meediasõnu-
* tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates meid, autorikait-
kõrguspositsioonides: sega seonduvaid 
* astmetel SO, MI, RA, (JO) põhinevad mudelid küsimusi. 
* JO- ja RA- astmerida (duur ja moll) seoses 
lauludega 
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja 
kasutab neid praktikas: 
a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamis-

märk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, 
noodipea, noodivars, astmetrepp, punkt 
noodivältuse pikendajana; 

b) koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor; 

e) muusikapala, salm, reftään, kaanon, marss, 
polka, valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng, 
vahemäng; 

d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, 
valjuit, piano, forte, fermaat; 

e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, 
segno, volt. 

7. I Õppe- * Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab I Keskkond ja 
käigud nende kohta arvamust suulisel või muullooval jätkusuutIik 
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Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusika ja müra mõjust 
tervisele. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi rahvamuusika tundmaõppimise. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab kuuldud muusika 
analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine. 

Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus). 
Matemaatika (joon, noodivältused, taktimõõt, laulu osad, fermaat, 
sümbolid). 
Inimeseõpetus (meetrum, dünaamika: vaikselt, valjuit, tempo). 
Kehaline kasvatus (rahvatantsud). 
Kunst (kõlavärv). 
Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusikaja selle 
mitmekesisuse märkamine, tutvumine erinevate andmebaasidega ja 
meediakeskkonna võimaluste kasutamisega, autorikaitsega seotud 
õigused ja kohustused. 
Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat 
muusikakeskkonda ja toimida ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi. 

Õpipädevust arendab muusikalise kirjaoskuse ning 
noodilugemisoskuse arendamine, mis on aluseks elukestva 
muusikaharrastuse tekkele (ühislaulmine, koorilaul, pillimäng). 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalise kirjaoskuse 
(noodivältused, rütmifiguurid, taktimõõt, takt, noodijoonestik, punkt 
noodivältuste pikendajana, kriips lükendajana) omandamine 

Eesti keel (sõnavara, k.a. muusikaline, väljendusoskus, arutlus). 
Kunst (muusikelamuse kujutamine visuaalseit). Kehaline kasvatus 
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viisil; areng - (muusika kujutamine liikumise kaudu). Tööõpetus (lihtsa rütmipilli 
keskkonna ning valmistamine). Matemaatika (loogika). Loodusõpetus (loodus-

* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega hääled, keskkonna hääled). 
oskussõnavara. seotud Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulupeo repertuaar, rütmi-

probleemide pillide valmistamine erinevatest looduslikest materjalidest, koori-
ennetuslik liikumise traditsioon. 
tegevus. Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete tegevuste vastutustundlikkuse 

ja keskkonnateadlikkuse arendamine. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikakultuuri ja 
kultuuripärandi tutvustamise. 

8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi Kultuuriline Teemad ja õppetegevused: kodukohaja eesti muusikaga tutvumine, 
tuurilised kultuuripärandist ja selle rollist maailmas; identiteet - on erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine, pärimusmuusika, lau-
teadmised * osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu muusikaõppes lupidude traditsioon, lauluteksti mõtestamine, kontsertide ja muusi-

millele: kesksel kohal, kaetenduste külastamine. 
a) omab muusika kuulamise harjumust; sisaldades ava- Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitme-
b) omab oskusi üksi j a koos musitseerida, etelda, tud ja lugupida- kesisust. 
end loominguliselt väljendada; va suhtumise Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulupeo traditsiooniga tutvumise. 
e) suhtlemis- ja koostööoskust. kujunemist eri- Enesemääratluspädevust arendab osalemine koorilaulus, erinevates 
* mõistab laulupeo tähendust ja osaleb nevatesse kul- muusikakollektiivides. 
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoos-seisudes tuuritraditsioo-
b) 1- häälses mudilaskooris nidesse ja kaas-

aja kultuurinäh-
tustesse, uute 
ideede ning isik-
1ike kogemuste 
ja emotsioonide 
loomingulist 
välj endamist. 

----_._--



Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunda rõõmu muusikast; 
• tunnetada, teadvustadaja arendada musitseerimise kaudu oma võimeid; 
• mõtelda ja tegutseda loovalt; 
• kasutada muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustada muusikat ning muusikategevust inimese, kultuurija igapäevaelu rikastajana. 

Õpitulemused 

( Õpilane: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes; 
2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis; 
3) laulab 1-häälses koolikooris; 
4) laulab eesti rahvalaule; 
5) laulab peast oma kooliastme ühislaule; 
6) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi; 
7) kasutab relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
8) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (laulmiseI); 
9) rakendab pillimängu kaasmängudes; 
10) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (pillimängus) 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kai Anier, Maia Muldma "MUUSIKAMAA" II klassi muusikaõpik, Koolibri 2010 
( 2. Kai Anier, Maia Muldma "MUUSIKAMAA" II klassi töövihik, Koolibri 2010 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Põhikool Klass: I 2. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: ___ teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'p [JesIsu 
Jrk Teemad, 
nr alateemad, Oodatavad õpitulemused 

Läbivad 
Lõiming 

põhi- teemad 
mõisted 

l. Laulmine * Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba Väärtused ja Eesti keel (õigekiri, silbitamine, teksti tähenduse mõistmine, hääl-
toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning kõlblus - on damine, diktsioon, laulutekstide autorid). 
emotsionaalseit üksi ja rühmas; muusikaõppes Matemaatika (arvud, helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu 
* mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning kesksel kohal, vorm, võrdlus, liitmine-Iahutamine, loendamine, loogika, mälu). 
meeleolu; sisaldades Inimeseõpetus (kodu, kodumaa- ja rahvakalendriteemad; liiklus, 
* laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudelIaule, kultuuri, sh aeg (tempo). 
kaanoneid ning teiste rahvaste laule; muusika rolli Kehaline kasvatus (laulu- ja ringmängud, õige kehahoid ja keha 
* laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses igapäevaelus, tunnetamine laulmisei, hingamine). 
kalendritähtpäevadega; erinevate idede Kunstlloodusõpetus (loodusandide - kastanite, tõrude, kivide vms -
* laulab erineva karakteri, helilaadi, taktimõõdu eesti kultuuri, sh värvimine vastavalt astmete värvile, kasutamine astme- ja 
ning tempoga laule õpetaja valikul; muusika/kunsti rütmitöös). 
* laulab peast kooliastme ühislaule: väärtustamist, Matemaatika (helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu osad). 

• Eesti hümn (F. Pacius), osalemist Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäeva-

• "Mu koduke" (A. Kiiss), kultuuriüritustel elus, erinevate muusikaliste ideede väärtustamine, eesti muusika 

• "Tiliseb, tiliseb aisakelI" (L. Wirkhaus); Jm väärtustamine, osalemine ülekoolilistel, linna, maakonna muusika-

lastelaulud: üritustel. Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste 

• "Lapsed, tuppa", eneseväljenduste suhtes. 

• "Teele, teele, kurekesed", Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulude õppimise kodust ja 

"Kevadel" (Juba linnukesed .... ), kodumaast. • 
"Kevadpidu" (Elagu kõik .... ). 

Enesemääratluspädevust arendab ühislaulmine klassis, erinevate • ülesannete täitmine rühmatöös. * Õpib tundma astmeid SO, MI, RA, LE, 
JO, RAI, SOl ja tajuma astmemudeleid (SO-MI, 
SO-RA, SO-MI-RAjne.) kuulmise, käemärkide, 
rütmistatud astmenoodi järgi. 

2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates Elukestev õpe Matemaatika (noodi-, helikõrgused, taktimõõt). Kehaline kasvatus 
kaasmängudes ja/või ostinato' des; ja karjääri (kehapillisaated, koordinatsioon, hingamine, õiged mänguvõtted). 
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* väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu planeerimine - Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat käsitletakse: 
* seoses pillimänguga õpitakse tundma viiulivõtit, on elukestva muusika kuulamine, kontsertide ja muusikalavastuste külastamine, 
tähtnimesid ja nende asukohta noodijoonestikul. muusikaharrastu omaloomingu ettevalmistamine ja ettekandmine, pillimäng, endale 

se kujunemise, meeldiva muusikalise harrastuse leidmine. 
aga ka Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: looja ja tarbija rolli 
muusikaga teadvustamine, muusikaga seotud erialade ja ametite tutvustamine, 
seotud erialade erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute tegemise 
valiku oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 
eelduseks. Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -

pillimäng. Õpipädevust arendab erinevate muusikainstrumentide 
mänguvõtete omandamine. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab pillimängus loogiliste 
lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 

3. Muusika- * Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu Kodanikualga- Kehaline kasvatus (muusikapala meeleolu ja sisu kujutamine 
line ja ülesehitust liikumise kaudu; tus ja ettevõt- liikumise kaudu, kehapillisaated, eesti laulu- ja ringmängud). 
liikumine * tantsib eesti laulu- ja ringmänge. tikkus - osale- Matemaatika (muusikapala ülesehitus). 

mine kunsti - ja Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus, laulupidude prot-
muusikaproj ek- sessis ja selles osalemine, musitseerimine vokaal- või instrumentaal-
tides, koorilau- ansamblis ja erinevates muusikakollektivides, kontserdi- ja teatri-
Ius, laulupeo- kultuur. 
protsessis ja Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada 
kooli ettevõt- kaasõpilastega ja nende eripära tunnustamine musitseerimisel, 
mistes. erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 

ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 
Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -
kehapillimäng, tants. 

4. Omaloo- * Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- Eesti keel (õigekiri, liisusalmide, regivärsside loomine). Kehaline 
ming ja plaatpillidel; kasvatus (muusikale liikumise kujundamine vastavalt laulu karak-

* kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; terile, kehapillisaated, koordinatsioon). Matemaatika (taktimõõt, 
* loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, muusika osad). 
laulusõnu jne; Teemad ja õppetegevused: erinevate tehnoloogiate kasutamine 
* kasutab loovliikumist muusika meeleolu muusika loomisel, salvestamisel, esitamisel, arvutimuusika. 
välj endamiseks. Kujundatav pädevus: on tutvunud j a kasutab eesmärgipäraselt 

kaasaegset tehnoloogiat. 
Enesemääratluspädevust arendab loometegevus - meloodiline, 
rütmiline, instrumentaalne, sõnaline, kehaline. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalistes i 
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6. 

Muusika 
kuula
mine 

Muusika
line kirja
oskus ja 
oskus
sõnad 
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* On tutvunud karakterpalu kuulates muusika 
väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, 
tämber, dünaamika ja muusikapala ülesehitus); 
* kirjeldab ning iseloomustab kuulatava 
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades 
õpitud oskussõnavara; 
* väljendab muusika meeleolu ja karaktereid 
kunstiliste vahenditega; 
* seostab muusikapala selle autoritega; 
* on tutvunud kuuldeliseIt ja visuaalseIt eesti 
rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, 
lõõtspill, torupill, sarvepill, vilepill) 

* Mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja 
pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes 
tegevustes: 
* noodivältused, paus, rütmifiguurid: 

J fJ J J t 

* tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates 
kõrguspositsioonides astmetel SO, MI, RA, LE, 
JO, RAI, SOl põhinevad mudelid; 
* mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda 
noodist lauldes; 
* JO- ja RA- astmerida (duur ja moll) seoses 
lauludega 
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja 
kasutab neid praktikas: 
a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamis

märk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, 
noodipea, noodivars, astmetrepp, punkt 
noodivältuse pikendajana; 

Tervis ja 
ohutus -
a) igaühe indivi
duaalne tervislik 
heaolu (hääle 
kasutamine, hin-

. . 
gamme, mUUSI-
ka kui teraapia, 
muusikaline 
liikumine jm), 
b) meid ümbrit
seva keskkonna 
ohud,nende 
teadvustamine ja 
vältimine (müra, 
vali muusika jm) 
Teabekeskkond 
- hõlmab erine
vate andmebaa
side kasutamist, 
meediakeskkon
da, meediasõnu
meid, autorikait
sega seonduvaid 
küsimusi. 

~ 

loomingulistes väljendustes loogiliste lahenduste leidmine, valikute 
põhjendamine ja analüüsimine. 
Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus, arutlus). 
Kunst (muusika meeleolu visualiseerimine). 
Matemaatika (võrdlemine, osad muusikas, erinevad taktimõõdud, 
loogika). 
Inimeseõpetus (aeg = tempo, kodu- ja kodumaa). 
Teemad ja õppetegevused: müra ja vali muusika, erinevate 
mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. 
Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusika ja müra mõjust 
tervisele. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi rahvamuusika tundmaõppimise. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab kuuldud muusika 
analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine. 

Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus). 
Matemaatika Goon, noodivältused, taktimõõt, laulu osad, fermaat, 
sümbolid). 
Inimeseõpetus (meetrum, dünaamika: vaikselt, valjult, tempo). 
Kehaline kasvatus (rahvatantsud). 
Kunst (kõlavärv). 
Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusika ja selle 
mitmekesisuse märkamine, tutvumine erinevate andmebaasidegaja 
meediakeskkonna võimaluste kasutamisega, autorikaitsega seotud 
õigused ja kohustused. 
Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat 
muusikakeskkonda ja toimida ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi. 

Õpipädevust arendab muusikalise kirjaoskuse ning 
noodilugemisoskuse arendamine, mis on aluseks elukestva 
muusikaharrastuse tekkele (ühislaulmine, koorilaul, pillimäng). 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalise kirjaoskuse 
(noodivältused, rütmifiguurid, taktimõõt, takt, noodijoonestik, punkt 
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b) koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, noodivältuste pikendajana, kriips lükendajana) omandamine 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor; 

e) muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, 
ostinato, kaasmäng, eelmäng, vahemäng; 

d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, 
valjuit, piano, forte, fermaat; 

e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, 
segno, volt. 

7. Õppe- * Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab Keskkond ja Eesti keel (sõnavara, k.a. muusikaline, väljendusoskus, arutlus). 
käigud nende kohta arvamust suulisel või muullooval jätkusuutllk Kunst (muusikelamuse kujutamine visuaalselt). Kehaline kasvatus 

viisil; areng - (muusika kujutamine liikumise kaudu). Tööõpetus (lihtsa rütmipilli 
keskkonna ning valmistamine). Matemaatika (loogika). Loodusõpetus (loodus-

* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega hääled, keskkonna hääled). 
oskussõnavara. seotud Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulupeo repertuaar, rütmi-

probleemide pillide valmistamine erinevatest looduslikest materjalidest, koori-
ennetuslik liikumise traditsioon. 
tegevus. Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete tegevuste vastutustundlikkuse 

ja keskkonnateadlikkuse arendamine. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikakultuuri ja 
kultuuripärandi tutvustamise. 

8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi Kultuuriline Teemad ja õppetegevused: kodukohaja eesti muusikaga tutvumine, 
tuurilised kultuuripärandist ja selle rollist maailmas; identiteet - on erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine, pärimusmuusika, lau-
teadmised * osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu muusikaõppes lupidude traditsioon, lauluteksti mõtestamine, kontsertide ja muusi-

millele: kesksel kohal, kaetenduste külastamine. 
a) omab muusika kuulamise harjumust; sisaldades ava- Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitme-

b) omab oskusi üksi ja koos musitseerida, etelda, tud ja lugupida- kesisust. 
end loominguliselt väljendada; va suhtumise Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulupeo traditsiooniga tutvumise. 
e) omab ürituste korraldamise kogemusi, kujunemist eri- Enesemääratluspädevust arendab osalemine koorilaulus, erinevates 
suhtlemis- ja koostööoskust. nevatesse kul- muusikakollektiivides. 
* mõistab laulupeo tähendust ja osaleb tuuritraditsioo-
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoosseisudes nidesse ja kaas-
b) 1- häälses mudilaskooris . aja kultuurinäh-

tustesse, uute 
ideede ning isik-
like kogemuste 
ja emotsioonide 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: I 1 Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunda huvi muusika kui kunstiliigi vastu; 
• kujundada enda esteetilist maitset; 
• väärtustada muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
• teada ja hoida rahvuskultuuri traditsioone, osaleda selle edasikandmises ning mõistab ja austada 

erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustada ja väärtustada muusikateoste autorsust ning suhtuda kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonnasse 
• kasutada muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, 
2) laulab loomuliku häälega üksindaja koos teistega klassis 
3) laulab 2-häälses koolikooris, 
4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid helikõrgusi 
(astmeid), kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (laulmisei); 
5) rakendab pillimängu kaasmängudes, kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes 
tegevustes (pillimängus); 
6) väärtustab enese ja teiste loomingut, kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes 
tegevustes (omaloomingus).; 
7) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (liikumises); 
8) kirjeldab suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika oskussõnadega kuulatavat 
muusikat, kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (muusika kuulamisei), 
väärtustab enese ja teiste loomingut; 
9) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes (muusikalises kirjaoskuses); 
10) huvitub muusikast nii koolis kui ka väljaspool kooli. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kai Anier, Maia Muldma "MUUSIKAMAA" III klassi muusikaõpik, Koolibri 2012 
2. Kai Anier, Maia Muldma "MUUSIKAMAA" III klassi töövihik, Koolibri 2012 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Põhikool Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: _planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 

Jrk Teemad, 
nr alateemad, Oodatavad õpitulemused 

Läbivad 
Lõiming põhi- teemad 

mõisted 
1. Laulmine * Laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba Väärtused ja Eesti keel (õigekiri, silbitamine, teksti tähenduse mõistmine, hääl-

toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning kõlblus - on damine, diktsioon, laulutekstide autorid). 
emotsionaalselt üksi ja rühmas; muusikaõppes Matemaatika (arvud, helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu 
* mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning kesksel kohal, vorm, võrdlus, liitmine-Iahutamine, loendamine, loogika, mälu). 
meeleolu; sisaldades Inimeseõpetus (kodu, kodumaa- ja rahvakalendriteemad; aeg 
* laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudelIaule, kultuuri, sh (tempo) liiklus). 
kaanoneid ning teiste rahvaste laule; muusika rolli Kehaline kasvatus (laulu- ja ringmängud, õige kehahoid ja keha 
* laulab eesti rahvalaule ja regilaule seoses igapäevaelus, tunnetamine laulmisel, hingamine). 
kalendritähtpäevadega; erinevate idede Kunstlloodusõpetus (loodusandide - kastanite, tõrude, kivide vms -
* laulab erineva karakteri, helilaadi, taktimõõdu eesti kultuuri, sh värvimine vastavalt astmete värvile, kasutamine astme- ja 
ning tempoga laule õpetaja valikul; muusika/kunsti rütmitöös). 
* laulab peast kooliastme ühislaule: väärtustamist, Matemaatika (helipikkused, helikõrgused, taktimõõt, laulu osad). 

• Eesti hümn (F. Pacius), osalemist Tööõpetus (paberist noodijoonestiku lõikamine ja papile vms 

• "Mu koduke" (A. Kiiss), kultuuriüritustel kleepimine, selle kasutamine töös astmetega). 

• "Tiliseb, tiliseb aisakell" (L. Wirkhaus); Jm Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäeva-

lastelaulud: elus, erinevate muusikaliste ideede väärtustamine, eesti muusika 

• "Lapsed, tuppa", väärtustamine, osalemine ülekoolilistel, linna, maakonna muusika-

• "Teele, teele, kurekesed", üritustel. Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste 

• "Kevadel" (Juba linnukesed .... ), eneseväljenduste suhtes. 

"Kevadpidu" (Elagu kõik .... ). 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulude õppimise kodust ja • 

* Õpib tundma astrneid SO, MI, RA, LE, JO, 
kodumaast. 

RAI, SOl, JOl, NA, DI ja tajuma astmemudeleid 
Enesemääratluspädevust arendab ühislaulmine klassis, erinevate 

(SO-MI, SO-RA, SO-MI-RAjne.) kuulmise, 
ülesannete täitmine rühmatöös. 

käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi. 
2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamate s Elukestev õpe Matemaatika (noodi-, helikõrgused, taktimõõt). Tööõpetus 

kaasmängudes j a!või ostinato' des; ja karjääri (lihtsate rütmipillide valmistamine). Kehaline kasvatus (kehapilli-
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* väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu. planeerimine - saated, koordinatsioon, hingamine, õiged mänguvõtted). 
* on omandanud 6-keelse väikekandle või on elukestva Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat käsitletakse: 
plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab muusikaharrastu muusika kuulamine, kontsertide ja muusikalavastuste külastamine, 
neid musitseerimisel; se kujunemise, omaloomingu ettevalmistamine ja ettekandmine, pillimäng, endale 
* seoses pillimänguga õpitakse tundma viiulivõtit, aga ka meeldiva muusikalise harrastus e leidmine. 
tähtnimesid ja nende asukohta noodijoonestikul. muusikaga Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: looja ja tarbija rolli 

seotud erialade teadvustamine, muusikaga seotud erialade ja ametite tutvustamine, 
valiku erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute tegemise 
eelduseks. oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 

Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -
pillimäng. Õpipädevust arendab erinevate muusikainstrumentide 
mänguvõtete omandamine. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab pillimängus loogiliste 
lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 

3. Muusika- * Tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu Kodanikualga- Kehaline kasvatus (muusikapala meeleolu ja sisu kujutamine 
line ja ülesehitust liikumise kaudu; tus ja ettevõt- liikumise kaudu, kehapillisaated, eesti laulu- ja ringmängud). 
liikumine * tantsib eesti laulu- ja ringmänge. likkus - osale- Matemaatika (muusikapala ülesehitus). 

mine kunsti- ja Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus, laulupidude prot-
muusikaproj ek- sessis ja selles osalemine, musitseerimine vokaal- või instrumentaal-
tides, koorilau- ansamblis ja erinevates muusikakollektivides, kontserdi- ja teatri-
Ius, laulupeo- kultuur, muusika roll ühiskonna sõnumite väljendajana (laulev 
protsessis ja revolutsioon). 
kooli ettevõt- Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada 
mistes. kaasõpilastega ja nende eripära tunnustamine musitseerimisel, 

erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 
ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 
Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -
kehapillimäng, tants. 

4. Omaloo- * Loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- Eesti keel (õigekiri, liisusalmide, regivärsside loomine). Kehaline 
ming ja plaatpillidel; kasvatus (muusikale liikumise kujundamine vastavalt laulu karak-

* kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid; terile, kehapillisaated, koordinatsioon). Matemaatika (taktimõõt, 
* loob lihtsamaid tekste: liisusalme, regivärsse, muusika osad). Tööõpetus (lihtsate rütmipillide valmistamine). 
laulusõnu jne; Teemad ja õppetegevused: erinevate tehnoloogiate kasutamine 
* kasutab loovliikumist muusika meeleolu muusika loomisel, salvestamisel, esitamisel, arvutimuusika. 
välj endamiseks. Kujundatav pädevus: on tutvunud ja kasutab eesmärgipäraselt 

kaasaegset tehnoloogiat. 
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Enesemääratluspädevust arendab loometegevus - meloodiline, 
rütmiline, instrumentaalne, sõnaline, kehaline. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalistes 
loomingulistes väljendustes 100giliste lahenduste leidmine, valikute 
põhjendamine ja analüüsimine. 

5. Muusika * On tutvunud karakterpalu kuulates muusika Tervis ja Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus, arutlus). 
kuula- väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, ohutus - Kunst (muusika meeleolu visualiseerimine). 
mine tämber, dünaamika ja muusikapala ülesehitus); a) igaühe indivi- Matemaatika (võrdlemine, osad muusikas, erinevad taktimõõdud, 

* kirjeldab ning iseloomustab kuulatava duaalne tervislik loogika). 
muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades heaolu (hääle Inimeseõpetus (aeg = tempo, kodu- ja kodumaa). 
õpitud oskussõnavara; kasutamine, hin- Tööõpetus (omavalmistatud rütmipillide kasutamine taktimõõdu 
* väljendab muusika meeleolu ja karaktereid 

. . 
eristamisel) . gamme, mUUSI-

kunstiliste vahenditega; ka kui teraapia, Teemad ja õppetegevused: müra ja vali muusika, erinevate 
* seostab muusikapala selle autoritega. muusikaline mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. 
* eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat. liikumine jm), Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusika ja müra mõjust 

b) meid ümbrit- tervisele. 
seva keskkonna Väärtuspädevuse kujunemine läbi rahvamuusika tundmaõppimise. 
ohud,nende Matemaatikapädevuse kujundamist arendab kuuldud muusika 
teadvustamine ja analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine. 
vältimine (müra, 
vali muusika jm) 

6. Muusika- * Mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja Eesti keel (õigekiri, sõnavara, väljendusoskus). 
line kirja- pauside tähendust ning kasutab neid muusikalistes Matemaatika (joon, noodivältused, taktimõõt, laulu osad, fermaat, 
oskus ja tegevustes: sümbolid). 
oskus- * rütmifiguurid ja paus: Tööõpetus (rütmikaardid). 
sõnad .fffl n· Inimeseõpetus (meetrum, dünaamika: vaikselt, valjult, tempo). 

Kehaline kasvatus (rahvatantsud). 
* tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates Kunst (kõlavärv). 
kõrguspositsioonides Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusikaja selle 

I * mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda mitmekesisuse märkamine, tutvumine erinevate andmebaasidega ja 
I 

noodist lauldes meediakeskkonna võimaluste kasutamisega, autorikaitsega seotud 
* astmetel SO, MI, RA, LE, JO, RAI, SOl, JOl, õigused ja kohustused. 
NA, DJ põhinevad mudelid; Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat 
* JO- ja RA- astmerida (duur ja moll) seoses muusikakeskkonda j a toimida ühiskonnas omaksvõetud 
lauludega kommunikatsioonieetika järgi. 
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* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja 
kasutab neid praktikas: Õpipädevust arendab muusikalise kirjaoskuse ning 
a) meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamis- noodilugemisoskuse arendamine, mis on aluseks elukestva 

märk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, muusikaharrastuse tekkele (ühislaulmine, koorilaul, pillimäng). 
noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalise kirjaoskuse 
punkt noodivältuse pikendajana; (noodivältused, rütmifiguurid, taktimõõt, takt, noodijoonestik, punkt 

b) koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, noodivältuste pikendajana, kriips lükendajana) omandamine 
rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, 
orkester, helilooja, sõnade autor; 

c) muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, 
polka, valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng, 
vahemäng; 

d) rütm, meloodia, tempo, kõlavärv, vaikselt, 
valjult, piano, forte, fermaat; 

e) laulurepertuaariga tutvustatakse märke latern, 
segno, volt. 

7. Õppe- * Kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab Keskkond ja Eesti keel (sõnavara, k.a. muusikaline, väljendusoskus, arutlus). 
käigud nende kohta arvamust suulisel või muullooval j ätkusuutlik Kunst (muusikelamuse kujutamine visuaalselt). Kehaline kasvatus 

viisil; areng - (muusika kujutamine liikumise kaudu). Tööõpetus (lihtsa rütmipilli 
keskkonna ning valmistamine). Matemaatika (loogika). Loodusõpetus (loodus-

* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega hääled, keskkonna hääled). 
oskussõnavara. seotud Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulupeo repertuaar, rütmi-

probleemide pillide valmistamine erinevatest looduslikest materjalidest, koori-
ennetuslik liikumise traditsioon. 
tegevus. Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete tegevuste vastutustundlikkuse 

ja keskkonnateadlikkuse arendamine. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikakultuuri ja 
kultuuripärandi tutvustamise. 

8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi Kultuuriline Teemad ja õppetegevused: kodukohaja eesti muusikaga tutvumine, 
tuurilised kultuuripärandi st ja selle rollist maailmas; identiteet - on erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine, pärimusmuusika, lau-
teadmised * omab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest muusikaõppes lupidude traditsioon, lauluteksti mõtestamine, kontsertide ja muusi-

(nii klassikalisest kui popkultuurist); kesksel kohal, kaetenduste külastamine. 
* omab teadmisi Euroopa (Bach, Mozart) ja sisaldades ava- Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitme-
Venemaa kultuuripärandist (Tsaikovski) tud ja lugupida- kesisust. 
* osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu va suhtumise Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulupeo traditsiooniga tutvumise. 
millele: kujunemist eri- Enesemääratluspädevust arendab osalemine koorilaulus, erinevates 
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a) omab muusika kuulamise harjumust; nevatesse kul- muusikakollektiivides. 
b) omab oskusi üksi ja koos musitseerida, etelda, tuuritraditsioo-
end loominguliselt väljendada; nidesse ja kaas-
e) omab ürituste korraldamise kogemusi, aj a kultuurinäh-
suhtlemis- ja koostööoskust. tustesse, uute 
* mõistab laulupeo tähendust ja osaleb ideede ning isik-
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoosseisudes like kogemuste 
b) 2-häälses koolikooris (mudilas-, poistekoor) ja emotsioonide 

loomingulist 
välj endamist. 

-_. 



Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

• tunda rõõmu muusikast ning tunnetada, teadvustada ja arendada musitseerimise kaudu oma 
võimeid; 

• tunda huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundada enda esteetilist maitset; 
• mõtelda ja tegutseda loovalt ning väljendada end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 
• kasutada muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustada muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana. 

Õpitulemused 

( Õpilane: 

( 

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning 
osaleb selles, 

2) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja 
tunnustab kaaslasi; 

3) laulab 1- või 2-häälselt klassis oma hääle omapära arvestades, 
4) laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis 

ning tunnivälises tegevuses; 
5) mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust, 
6) laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule; 
7) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid), 
8) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (laulmiseI); 
9) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (pillimängus); 
10) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (liikumises); 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Monika Pullerits, Liivi Urbel "MUUSIKAÕPIK 4. KLASSILE", Avita 2008 
2. Monika Pullerits, Liivi Urbel MUUSIKAÕPETUSE TÖÖVIHIK 4. klassile, Avita 2008 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Põhikool Klass: I 4. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'p peSISU 
Jrk Teemad, 
nr alateemad, 

Oodatavad õpitulemused 
Läbivad 

Lõiming põhi- teemad 
mõisted 

1 Laulmine * Laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku Väärtused ja Eesti keel (teksti tähenduse mõistmine - arutelu ja analüüs, 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta kõlblus - on diktsioon, ilmekus). Kirjandus (laulutekstide autorid). 
intonatsiooniga ning väljendusrikkait; on teadlik muusikaõppes Matemaatika (laulu vorm, taktimõõt, murrud, mälu, seostamis-
häälehoiu vajadusest; kesksel kohal, oskus). Ühiskonnaõpetus (kodu, kodumaa; rahvakalendri 
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja sisaldades tähtpäevad; aeg = tempo, liiklus). Kehaline kasvatus (õige kehahoid 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a kultuuri, sh ja hingamine. Eesti keel (silbitamine teksti rütmistamiseI). 
cappella ja saatega; muusika rolli Matemaatika (helipikkused ja -kõrgused, taktimõõt, murrud, 
* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab igapäevaelus, helikõrguste vahelised kaugused. Kunstlloodusõpetus (looduslike 
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas erinevate idede materjalide (puupulgad, kividjms) kasutamine astmetrepiks). 
lauldes; eesti kultuuri, sh Tehnoloogiaõpetus (omavalmistatud muusikateemaliste mängude 
* laulab peast kooliastme ühislaule: muusika/kunsti kasutamine rütmialases töös ja lauImisel relatiivsete astmetega). 

• Eesti hümn (Fr. Pacius), väärtustamist, Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäeva-elus, 

• "Kui Kungla rahvas" (K. A. Hermann), osalemist erinevate muusikaliste ideede väärtustamine, eesti muusika 

• "Mu isamaa armas" (saksa rhvl), kultuuriüritustel väärtustamine, osalemine ülekoolilistel, linna, maakonna muusika-

• "Eesti lipp" (E. Võrk), Jm üritustel. Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste 

• "Püha öö" (F. Gruber), eneseväljenduste suhtes. 

• "Kas tunned maad" (J. Berad), Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulude õppimise kodust ja 
kodumaast • "Meil aiaäärne tänavas" (eesti rhvl); 
Enesemääratluspädevust arendab ühislaulmine klassis, erinevate * Laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi kasu-

tades käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja 
ülesannete täitmine rühmatöös. 

noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides 
(SO, MI, RA, JO, RAI, SOl, JOl, LE, NA, DI); 
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolm-
kõla seoses lauludega 

2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängu- Elukestev õpe Matemaatika (noodi-, helikõrgused, taktimõõt, seostamisoskus 
des ja/või ostinato'des; ja karjääri (astme- ja tähtnimed, helistikud ja kolmkõlad). Tehnoloogiaõpetus 
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* rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle planeerimine - (lihtsate pillide valmistamine). Kehaline kasvatus (kehapillisaated, 
või plokkflöödi mänguvõtteid; on elukestva hingamine, koordinatsioon, õiged mänguvõtted). 
* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga muusikaharrastu Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat käsitletakse: 

se kujunemise, muusika kuulamine, kontsertide ja muusikalavastuste külastamine, 
aga ka omaloomingu ettevalmistamine ja ettekandmine, pillimäng, endale 
muusikaga meeldiva muusikalise harrastuse leidmine. 
seotud erialade Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: loojaja tarbija rolli 
valiku teadvustamine, muusikaga seotud erialade ja ametite tutvustamine, 
eelduseks. erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute tegemise 

oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 
Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -
pillimäng. Õpipädevust arendab erinevate muusikainstrumentide 
mänguvõtete omandamine. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab pillimängus 100giliste 
lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 

3. Muusika- * Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, Kodanikualga- Kehaline kasvatus (muusikapala ja eri maade rahvamuusikaIe 
line rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi tus ja ettevõt- iseloomuliku karakteri kujutamine liikumise kaudu, kehapillisaated, 
liikumine likkus - osale- eesti laulu- ja ringmängud). Matemaatika (muusikapala vorm). 

mine kunsti- ja Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus, laulupidude prot-
muusikaproj ek- sessis ja selles osalemine, musitseerimine vokaal- või instrumentaal-
tides, koorilau- ansamblis ja erinevates muusikakollektivides, kontserdi- ja teatri-
Ius, laulupeo- kultuur, muusika roll ühiskonna sõnumite väljendajana (laulev 
protsessis ja revolutsioon). 
kooli ettevõt- Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada 
mistes. kaasõpilastega ja nende eripära tunnustamine musitseerimisel, 

erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 
ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikaliste liikumiste, eri maade 
tantsukultuuri ja -traditsioonide tundmõppimise. Enesemääratluspä-
devust arendab praktiline musitseerimine - kehapillimäng, tants. 

4. Omaloo- * Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, Tehnoloogia ja Eesti keel (õigekiri, regivärsside ja lihtsamate laulusõnade loomine, 
ming kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja innovatsioon - väljendusoskus). Kehaline kasvatus (muusikale liikumise loomine 

plaatpillidel; viitab erinevate vastavalt laulu karakterile, kehapillisaated, koordinatsioon, õiged 
* kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; info- ja kommu- mänguvõtted). Matemaatika (taktimõõt, murrud, muusikapala 
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; nikatsioonitehno vorm). Tööõpetus (lihtsate pillide ja muusikateemaliste mängude 
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljen- loogiate raken- valmistamine). Kunst (rütmikaartide valmistamine). Arvutiõpetus 
damiseks loovliikumist. damisele, muu- (lihtsate muusikapalade loomine muusikaprogrammi kasutades). 



5. 

6. 

Muusika 
kuula
mine 

Muusika
line kirja
oskus ja 
oskus
sõnad 

r". 

* Kuulab ja eristab muusikapalades muusika väl
jendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dü
naamikat, tämbrit ja vormi; (kahe- ja kolmeosaline 
lihtvorm); 
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põh
jendab oma arvamust, kasutades muusika oskus
sõnavara; 
* teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalik
kust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste 
ja kohustustega. 
*kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike 
(sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 
kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, sega-koor); 
*teab koore ja dirigente kodukohas; 
*teab tuntumaid Eesti koore; 
*teab Eesti laulupidude traditsiooni 

* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes 
tegevustes: 
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid: 

.rJj tn .J. } 0 -
* laulab noodist astmetel SO, MI, RA, JO, RAI, 
SOl, JOl, LE, NA, DI, käemärkide, rütmistatud 
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides; 
* 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähenduse mõistmine 
ja arvestamine musitseerimisel; 

sikaalase info 
otsimisele. 

Tervis ja 
ohutus -
a) igaühe indivi
duaalne tervislik 
heaolu (hääle 
kasutamine, hin-. . 
gamme, mUUSI-
ka kui teraapia, 
muusikaline 
liikumine jm), 
b) meid ümbrit
seva keskkonna 
ohud,nende 
teadvustamine ja 
vältimine (müra, 
vali muusika jm) 

. Teabekeskkond 
- hõlmab erine
vate andmebaa
side kasutamist, 
meediakeskkon
da, meediasõnu
meid. 

~ 

Teemad ja õppetegevused: erinevate tehnoloogiate kasutamine 
muusika loomisel, salvestamisel, esitamisel, arvutimuusika. 
Kujundatav pädevus: on tutvunud ja kasutab eesmärgipäraselt 
kaasaegset tehnoloogiat. 
Enesemääratluspädevust arendab loometegevus - meloodiline, 
rütmiline, instrumentaalne, sõnaline, kehaline.Matemaatikapädevuse 
kujundamist arendab muusikalistes loomingulistes väljendustes 100-

giliste lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 
Eesti keel (sõnavara, õigekiri, sh muusikaline, väljendus-ja põhjen
dusoskus (kirjalikja suuline)). Kirjandus (autorIus). Kunst (muusika 
meeleolu visualiseerimine).Matemaatika (võrdlemine, eristamine, 
muusikapala vorm, erinevad taktimõõdud, loogika). 
Ühiskonnaõpetus (aeg = tempo), kodu- ja kodumaa, riigid, rahvad. 
Tehnoloogiaõpetus (omavalmistatud muusikalooliste mängude 
kasutamine). Ajalugu (eesti ja erinevate maade kultuurilugu). 
Võõrkeeled (võõrkeelsete laulutekstide mõistmine, sõnaraamatu 
kasutamine). Arvutiõpetus (muusikanäidete leidmine ja kasutamine 
internetis). 
Teemad ja õppetegevused: müra ja vali muusika, erinevate 
mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. 
Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusikaja müra mõjust 
tervisele. 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi rahvamuusika tundmaõppimise. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab kuuldud muusika 
analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine. 
Eesti keel (õigekiri, sh muusikaline, väljendusoskus) . 
Matemaatika (noodivältused, taktimõõt, vorm, sümbolid, 
murdarvud, paralleelsed helistikud, võrdlemine ja eristamine). 
Inimeseõpetus (meetrom, vaikselt, valjult, tempo). 
Kehaline kasvatus (rahvatants). Kunst (kõlavärv). 
Võõrkeel (itaaliakeelsete muusikaalaste terminite tähenduse 
mõistmine seoses lauludega). 
Arvutiõpetus (muusikaterminitele seletuste leidmine internetis). 
Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusikaja selle 
mitmekesisuse märkamine, tutvumine erinevate andmebaasidega ja 
meediakeskkonna võimaluste kasutamisega, autorikaitsega seotud 
õigused ja kohustused 
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2-osaline lihtvorm; Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat 
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning muusikakeskkonda ja toimida ühiskonnas omaksvõetud 
kasutab neid praktikas: kommunikatsioonieetika järgi. 
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, Õpipädevust arendab muusikalise kirjaoskuse ning 

moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused noodilugemisoskuse arendamine, mis on aluseks elukestva 
(tähtnimed), toonika ehk põhiheli, muusikaharrastuse tekkele (ühislaulmine, koorilaul, pillimäng). 

b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, inst- Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalise kirjaoskuse 
rumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; (noodivältused, rütmifiguurid, taktimõõt, takt, noodijoonestik, punkt 

e) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, noodivältuste pikendajana, kriips lükendajana) omandamine. 
tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, 
puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, rahvapillid); 

d) dünaamika, piano, Jorte, mezzopiano, 
mezzoJorte; 

e) + kordavalt I kooliastme muusikaline kirjaoskus 
ja oskussõnavara. 

7. Õppe- * Arutleb ja avaldab oma arvamust muusika- Keskkond ja Eesti keel. (õigekiri, sõnavara, sh muusikaline, väljendusoskus). 
käigud elamuste kohta suulisel, kirjalikuI või muul100val jätkusuutllk Kunst (muusikaelamuse kujutamine visuaalselt). Kehaline kasv. 

viisil; areng - (muusikaelamuse kujutamine liikumises ja dramatiseeringus). 
keskkonna ning Matemaatika (loogika, arutlusoskus. Arvutiõpetus (teabe otsimine 

* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega ja leidmine ürituste, institutsioonide kohta). 
oskussõnavara. seotud Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulupeo repertuaar, rütmi-

probleemide pillide valmistamine erine-vatest looduslikest materjalidest, 
ennetuslik kooriliikumise traditsioon. Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete 
tegevus. tegevuste vastutustundlikkuse j a keskkonnateadlikkuse arendamine. 

Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikakultuuri ja kultuuripärandi 
tutvustamise. 

8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi Kultuuriline Teemad ja õppetegevused: kodukohaja eesti muusikaga tutvumine, 
tuurilised kultuuripärandist ja selle rollist maailmas; identiteet - on erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine, pärimusmuusika, lau-
teadmise * omab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest muusikaõppes lupidude traditsioon, lauluteksti mõtestamine, kontsertide ja muusi-
d (nii klassikalisest kui popkultuurist); kesksel kohal, kaetenduste külastamine. 

* osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu sisaldades ava- Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitme-
millele: a) omab muusika kuulamise harjumust; tud ja lugupida- kesisust. 
b) omab oskusi üksi ja koos musitseerida, etelda, va suhtumise Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulupeo traditsiooniga tutvumise. 
end loominguliselt väljendada; e) omab ürituste kujunemist eri- Enesemääratluspädevust arendab osalemine koorilaulus, erinevates 
korraldamise kogemusi, suhtlemis- ja koostöö- nevatesse kul- muusikakollektiivides. 
oskust. tuuritraditsioo-
* mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust ning nidesse ja kaas-
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osaleb õpetaja soovitusel aj a kultuurinäh-
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoosseisudes; tustesse, uute 
b) 2- häälses koolikooris (mudilas-, poistekoor) ideede ning isik-

1ike kogemuste 
ja emotsioonide 
loomingulist 
välj endamist. 



( 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

• tunda rõõmu muusikast ning tunnetada, teadvustada ja arendada musitseerimise kaudu oma 
võimeid; 

• tunda huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundada enda esteetilist maitset; 
• teada ja hoida rahvuskultuuri traditsioone, osaleda selle edasikandmises ning mõistab ja austada 

erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustada ja väärtustada muusikateoste autorsust ning suhtuda kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonnasse. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning 

osaleb selles, 
2) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja 

tunnustab kaaslasi; 
3) laulab 1- või 2-häälselt klassis oma hääle omapära arvestades, 
4) laulab koolikooris õpetaja valikul ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis 

ning tunnivälises tegevuses; 
5) mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust, 
6) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 

muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades, 
7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (omaloomingus).; 
8) kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade abil 

kuulatavat muusikat; 
9) mõistab autorsuse tähendust, eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat, leiab 

iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas, kasutab üksinda ning koos 
musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (muusika kuulamisei); 

10) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (muusikalises 
kirj aoskuses); 

11) huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Heli Roos "MUUSIKAÕPIK 5. KLASSILE", Avita 2010 
2. Heli Roos MUUSIKAÕPETUSE TÖÖVIHIK 5. klassile, Avita 2010 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Põhikool Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

--

õ _ ppeSISU 

Jrk Teemad, 
nr alateemad, 

Oodatavad õpitulemused 
Läbivad 

Lõiming põhi- teemad 
mõisted 

1 Laulmine * Laulab oma hääle omapära arvestades Väärtused ja Eesti keel. (teksti tähenduse mõistmine - arutelu j a analüüs, 
loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni kõlblus - on diktsioon, ilmekus). Kirjandus (laulutekstide autorid). 
ja puhta intonatsiooniga ning väljendusrikkaIt; on muusikaõppes Matemaatika (laulu vonn, taktimõõt, murrud, mälu, seostamis-
teadlik häälehoiu vajadusest; kesksel kohal, oskus). Ühiskonnaõpetus (kodu, kodumaa; rahvakalendri 
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja sisaldades tähtpäevad; aeg = tempo, liiklus). Kehaline kasvatus (õige kehahoid 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a kuItuuri, sh ja hingamine. Eesti keel (silbitamine teksti rütmistamisei). 
cappella ja saatega; muusika rolli Matemaatika (helipikkused ja -kõrgused, taktimõõt, murrud, 
* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab igapäevaelus, helikõrguste vahelised kaugused. Kunstlloodusõpetus (looduslike 
muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas erinevate idede materjalide (puupulgad, kividjms) kasutamine astmetrepiks). 
lauldes; eesti kultuuri, sh Tehnoloogiaõpetus (omavalmistatud muusikateemaliste mängude 
* laulab peast kooliastme ühislaule: muusika/kunsti kasutamine rütmialases töös ja lauimisel relatiivsete astmetega). 

• Eesti hümn (Fr. Pacius), väärtustamist, Teemad ja õppetegevused: kultuuri rolli teadvustamine igapäeva-elus, 

• "Kui Kungla rahvas" (K. A. Rennann), o salerni st erinevate muusikaliste ideede väärtustamine, eesti muusika 

• "Mu isamaa annas" (saksa rhvl), kultuuriüritustel väärtustamine, osalemine ülekoolilistel, linna, maakonna muusika-

• "Eesti lipp" (E. Võrk), Jm üritustel. Kujundatav pädevus: on avatud erinevate loominguliste 

• "Püha öö" (F. Gruber), eneseväljenduste suhtes. 

• "Kas tunned maad" (J. Berad), Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulude õppimise kodust ja 
kodumaast • "Meil aiaääme tänavas" (eesti rhvl); 
Enesemääratluspädevust arendab ühislaulmine klassis, erinevate * Laulab meloodiat relatiivseid helikõrgusi kasu-

tades käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja 
ülesannete täitmine rühmatöös. 

noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides 
(SO, MI, RA, JO, RAI, SOl, JOl, LE, NA, DI); 
* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolm-
kõla seoses lauludega; 
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* seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 
absoluutsete helikõrgustega g-G2. 

2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängu- Elukestev õpe Matemaatika (noodi-, helikõrgused, taktimõõt, seostamisoskus 
des j a!või ostinato' des; ja karjääri (astme- ja tähtnimed, helistikud ja kolmkõlad). Tehnoloogiaõpetus 
* rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle planeerimine - (lihtsate pillide valmistamine). Kehaline kasvatus (kehapillisaated, 

või plokkflöödi mänguvõtteid; on elukestva hingamine, koordinatsioon, õiged mänguvõtted). 
* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga; muusikaharrastu Teemad ja õppetegevused, mille kaudu läbivat teemat käsitletakse: 
* seostab helistikke ja toonika kolmkõla-sid e- se kujunemise, muusika kuulamine, kontsertide ja muusikalavastuste külastamine, 
duur, a-moll, G-duur, e-moll pillimänguga. aga ka omaloomingu ettevalmistamine ja ettekandmine, pillimäng, endale 

muusikaga meeldiva muusikalise harrastus e leidmine. 
seotud erialade Kujundatav pädevus, mis toetab läbivat teemat: looja ja tarbija rolli 
valiku teadvustamine, muusikaga seotud erialade ja ametite tutvustamine, 
eelduseks. erinevate muusikaliste harrastustega tutvumine, valikute tegemise 

oskus, iseseisva tööoskuse arendamine. 
Enesemääratluspädevust arendab praktiline musitseerimine -
pillimäng. Õpipädevust arendab erinevate muusikainstrumentide 
mänguvõtete omandamine. 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab pillimängus loogiliste 
lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 

3. Muusika- * Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, Kodanikualga- Kehaline kasvatus (muusikapala ja eri maade rahvamuusikaIe 
line rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi; tus ja ettevõt- iseloomuliku karakteri kujutamine liikumise kaudu, kehapillisaated, 
liikumine * tantsib eesti laulu- ja ringmänge; likkus - osale- eesti laulu- ja ringmängud). Matemaatika (muusikapala vorm). 

* väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuu- mine kunsti- ja Teemad ja õppetegevused: osalemine koorilaulus, laulupidude prot-
sikale (sh rahvatantsudele) iseloomulikke karak- muusikaproj ek- sessis ja selles osalemine, musitseerimine vokaal- või instrumentaal-
tereid: (valikuliseIt) Soome, Vene, Läti, Leedu, tides, koorilau- ansamblis ja erinevates muusikakollektivides, kontserdi- ja teatri-
Rootsi, Norra. Ius, laulupeo- kultuur, muusika roll ühiskonna sõnumite väljendajana (laulev 

protsessis ja revolutsioon). 
kooli ettevõt- Kujundatav pädevus: koostööoskuse kujundamine, oskus arvestada 
mistes. kaasõpilastega ja nende eripära tunnustamine musitseerimisel, 

erinevates muusikakollektiivides osalemise kaudu aktiivse 
ühiskonnaliikme kujunemine (kooriliikumine, pillikoosseisud). 
Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikaliste liikumiste, eri maade 
tantsukultuuri ja -traditsioonide tundmõppimise. Enesemääratluspä-
devust arendab praktiline musitseerimine - kehapillimäng, tants. 
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4. Omaloo- * Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, Tehnoloogia ja Eesti keel. (õigekiri, regivärsside ja lihtsamate laulusõnade loomine, 
ming kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja innovatsioon - väljendusoskus). Kehaline kasvatus (muusikale liikumise loomine 

plaatpillidel; viitab erinevate vastavalt laulu karakterile, kehapillisaated, koordinatsioon, õiged 
* kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; info- ja kommu- mänguvõtted). Matemaatika (taktimõõt, murrud, muusikapala 
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; nikatsioonitehno vorm). Tööõpetus (lihtsate pillide ja muusikateemaliste mängude 
* kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljen- loogiate raken- valmistamine). Kunst (rütmikaartide valmistamine). Arvutiõpetus 
damiseks loovliikumist. damisele, muu- (lihtsate muusikapalade loomine muusikaprogrammi kasutades). 

sikaalase info Teemad ja õppetegevused: erinevate tehnoloogiate kasutamine 
otsimisele, teos- muusika loomisel, salvestamisel, esitamisel, arvutimuusika. 
te loomisele. Kujundatav pädevus: on tutvunud ja kasutab eesmärgipäraselt 

kaasaegset tehnoloogiat. 
Enesemääratluspädevust arendab loometegevus - meloodiline, 
rütmiline, instrumentaalne, sõnaline, kehaline.Matemaatikapädevuse 
kujundamist arendab muusikalistes loomingulistes väljendustes 100-

giliste lahenduste leidmine, valikute põhjendamine ja analüüsimine. 
5. Muusika * Kuulab ja eristab muusikapalades muusika väl- Tervis ja Eesti keel (sõnavara, õigekiri, sh muusikaline, väljendus-ja põhjen-

kuula- jendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, dü- ohutus - dusoskus (kirjalikja suuline)). Kirjandus (autorIus). Kunst (muusika 
mine naamikat, tämbrit ja vormi (kahe- ja kolmeosaline a) igaühe indivi- meeleolu visualiseerimine). Matemaatika (võrdlemine, eristamine, 

lihtvorm); duaalne tervislik muusikapala vorm, erinevad taktimõõdud, loogika). 
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põh- heaolu (hääle Ühiskonnaõpetus (aeg = tempo), kodu- ja kodumaa, riigid, rahvad. 
jendab oma arvamust, kasutades muusika oskus- kasutamine, hin- Tehnoloogiaõpetus (omavalmistatud muusikalooliste mängude 
sõnavara; 

. . 
kasutamine). Ajalugu (eesti ja erinevate maade kultuurilugu). gamme, mUUSl-

* teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalik- ka kui teraapia, Võõrkeeled (võõrkeelsete laulutekstide mõistmine, sõnaraamatu 
kust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste muusikaline kasutamine). Arvutiõpetus (muusikanäidete leidmine ja kasutamine 
ja kohustustega. liikumine jm), internetis). 
* kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: b) meid ümbrit- Teemad ja õppetegevused: müraja vali muusika, erinevate 
pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja seva keskkonna mänguvõtetega tutvumine, hääle õige tekitamine ja kasutamine. 
sümfooniaorkestrit ohud,nende Kujundatav pädevus: on teadlik valju muusika ja müra mõjust 
* tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: teadvustamine ja tervisele. 
rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti vältimine (müra, Väärtuspädevuse kujunemine läbi rahvamuusika tundmaõppimise. 
rahvamuusika suursündmusi; vali muusika Matemaatikapädevuse kujundamist arendab kuuldud muusika 
* on tutvunud (valikuliselt) Soome, Vene, Läti, jm) analüüsimine ja oma arvamuse või hinnangu põhjendamine. 
Leedu, Rootsi, Norra muusikatraditsioonidega ja 
suhtub neisse lugupidavalt; 



6. 

7. 

Muusika
line kirja
oskus ja 
oskus
sõnad 

Õppe-

f' 

* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes 
tegevustes: 
* noodivältused, rütmifiguurid ja pausid: 

In tn J }o 
* laulab noodist astmete1 SO, MI, RA, JO, RAI, 
SOl, JOl, LE, NA, DI, käemärkide, rütmistatud 
astmenoodi järgi ja noodijoonestikul erinevates 
kõrguspositsioonides; 
* helilaadi ja helistiku eristamine ja kasu-tamine, 
helistikud e - a;_ G - e. 
* kaheksandik taktimõõdu tutvustamine laulu
repertuaarist tulenevalt; 
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning 
kasutab neid praktikas: 
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, 

moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused 
(tähtnimed), he1istik, toonika ehk põhiheli, 

helistikumärgid, juhuslikud märgid, diees ( ~), 
bemoll ( ~ ), bekarr (~ ); paralleelhe1istikud 

b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, inst
rumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

e) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, 
tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, 
puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, rahvapillid); 

d) tempo, andante, moderato, allegro, largo, 
ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, 
mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, fortissimo, 
crescendo, diminuendo; 

e) + kordavalt I kooliastme muusikaline 
kirjaoskus ja oskussõnavara. 

* Arutleb ja avaldab oma arvamust muusika-

Teabekeskkond 
- hõlmab erine
vate andmebaa
side kasutamist, 
meediakeskkon -
da, meediasõnu
meid, autorikait
sega seonduvaid 
küsimusi. 

Keskkond ja 

~ 

Eesti keel (õigekiri, sh muusikaline, väljendusoskus). 
Matemaatika (noodivältused, taktimõõt, vorm, sümbolid, 
murdarvud, paralleelsed helistikud, võrdlemine ja eristamine). 
Inimeseõpetus (meetrum, vaikselt, valjuIt, tempo). 
Kehaline kasvatus (rahvatants). Kunst (kõlavärv). 
Võõrkeel (itaaliakeelsete muusikaalaste terminite tähenduse 
mõistmine seoses lauludega). 
Arvutiõpetus (muusikaterminitele seletuste leidmine internetis). 
Teemad ja õppetegevused: ümbritseva muusika ja selle 
mitmekesisuse märkamine, tutvumine erinevate andmebaasidega j a 
meediakeskkonna võimaluste kasutamisega, autorikaitsega seotud 
õigused ja kohustused 
Kujundatav pädevus: oskus kriitiliselt hinnata ümbritsevat 
muusikakeskkonda ja toimida ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi. 
Õpipädevust arendab muusikalise kirjaoskuse ning 
noodilugemisoskuse arendamine, mis on aluseks elukestva 
muusikaharrastuse tekkele (ühislaulmine, koorilaul, pillimäng). 
Matemaatikapädevuse kujundamist arendab muusikalise kirjaoskuse 
(noodivältused, rütmifiguurid, taktimõõt, takt, noodijoonestik, punkt 
noodivältuste pikendajana, kriips lükendajana) omandamine. 

Eesti keel. (õigekiri, sõnavara, sh muusikaline, väljendusoskus). 
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käigud elamuste kohta suulisel, kirjalikuI või muullooval jätkusuutIik Kunst (muusikaelamuse kujutamine visuaalselt). Kehaline kasv. 
viisil; areng - (muusikaelamuse kujutamine liikumises j a dramatiseeringus). 

keskkonna ning Matemaatika (loogika, arutlusoskus. Arvutiõpetus (teabe otsimine 
* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega ja leidmine ürituste, institutsioonide kohta). 
oskussõnavara. seotud Teemad ja õppetegevused: temaatiline laulupeo repertuaar, rütmi-

probleemide pillide valmistamine erine-vatest looduslikest materjalidest, 
ennetuslik kooriliikumise traditsioon. Kujundatav pädevus: läbi sotsiaalsete 
tegevus. tegevuste vastutustundlikkuse ja keskkonnateadlikkuse arendamine. 

Väärtuspädevuse kujunemine läbi muusikakultuuri ja kultuuripärandi 
tutvustamise. 

8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi ja Kultuuriline Teemad ja õppetegevused: kodukohaja eesti muusikaga tutvumine, 
tuurilised Euroopa kultuuripärandist ja nende rollist identiteet - on erinevate maade rahvamuusikaga tutvumine, pärimusmuusika, lau-
teadmised maailmas; muusikaõppes lupidude traditsioon, lauluteksti mõtestamine, kontsertide ja muusi-

* omab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest kesksel kohal, kaetenduste külastamine. 
(nii klassikalisest kui popkultuurist); sisaldades ava- Kujundatav pädevus: väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitme-
* osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu tud ja lugupida- kesisust. 
millele: . va suhtumise Väärtuspädevuse kujunemine läbi laulupeo traditsiooniga tutvumise. 
a) omab muusika kuulamise harjumust; kujunemist eri- Enesemääratluspädevust arendab osalemine koorilaulus, erinevates 
b) omab oskusi üksi ja koos musitseerida, etelda, nevatesse kul- muusikakollektiivides. 
end loominguliselt väljendada; e) omab ürituste tuuritraditsioo-
korraldamise kogemusi, suhtlemis- ja koostöö- nidesse ja kaas-
oskust. aja kultuurinäh- I 

* mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust ning tustesse, uute 
osaleb õpetaja soovitusel ideede ning isik-
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoosseisudes; like kogemuste 
b) 3-häälses koolikooris, (laste-, poistekooris) ja emotsioonide 

loomingulist 
väljendamist. 



( 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: II 1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

• tunda rõõmu muusikast ning tunnetada, teadvustada ja arendada musitseerimise kaudu oma 
võimeid; 

• tunda huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundada enda esteetilist maitset; 
• mõtelda ja tegutseda loovalt ning väljendada end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 
• kasutada muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustada muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
• teada ja hoida rahvuskultuuri traditsioone, osaleda selle edasikandmises ning mõistab ja 

austada erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustada ja väärtustada muusikateoste autorsust ning suhtuda kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonnasse. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes, huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning 

osaleb selles, oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning 
toetab ja tunnustab kaaslasi; 

2. laulab 1- või 2-häälselt klassis oma hääle omapära arvestades, laulab koolikooris õpetaja 
valikul ja/või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes tunnis ning tunnivälises tegevuses; 
mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust, oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning 
peast oma kooliastme ühislaule; 

3. kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid), kasutab üksinda ning koos 
musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (laulmisei); 

4. kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (pillimängus); 
5. kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (liikumises); 
6. julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 

muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoJoogia võimalusi kasutades, kasutab üksinda 
ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (omaloomingus).; 

7. kirjeldab ning põhjendab suunavate küsimuste ja omandatud muusika oskussõnade abil 
kuulatavat muusikat; mõistab autorsuse tähendust, eristab kuuldeliselt vokaal- ja 
instrumentaalmuusikat, leiab iseloomulikke jooni eesti ja teiste maade rahvamuusikas, kasutab 
üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (muusika kuulamisei); 

8. kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi (muusikalises 
kirj aoskuses); 

9. huvitub oma kooli ja kodukoha kultuurielust ning osaleb selles. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Heli Roos "MUUSIKAÕPIK 6. KLASSILE", Avita 2010 
2. Heli Roos MUUSIKAÕPETUSE TÖÖVIHIK 6. klassile, Avita 2010 
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Õppeaine: Muusikaõpetus 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I ~ursuse või teema Kursusele või teemale 
järjekorranumber: mmetus: planeeritud tundid~ arv: 

õ 
Jrkm Teemad, Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

alateemad, 
põhi-
mõisted 

I Laulmine * Laulab oma hääle omapära arvestades loo-muliku Väärtused ja kõlblus * Eesti keel, 
kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta - on muusikaõppes Teksti tähenduse mõistmine - arutelu ja analüüs, diktsioon, ilmekus. 
intonatsiooniga ning väljendus-rikkalt; on teadlik kesksel kohal, 
häälehoiu vajadusest; sisaldades kultuuri, sh * KiIjandus 
* laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja muusika rolli Laulutekstide autorid. 
kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste laule a cappella igapäevaelus, erinevate 
ja saatega; idede eesti kultuuri, sh * Matemaatika 
* rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika muusikalkunsti Laulu vorm, taktimõõt, murrud, mälu, seostamisoskus. 
väljendusvahendeid üksi ja rühmas lauldes; väärtustamist, osalemist 
* laulab peast kooliastme ühislaule: kultuuriüritustel jm * Ühiskonnaõpetus 

• Eesti hümn (Fr. Pacius), Kodu, kodumaa; rahvakalendri tähtpäevad; aeg (tempo) liiklus. 

• "Kui Kungla rahvas" (K. A. Hermann), 

• "Mu isamaa armas" (saksa rhvl), * Kehaline kasvatus 

• "Eesti lipp" (E. Võrk), Õige kehahoid ja hingamine. 

• "Püha öö" (F. Gruber), * Eesti keel 

• "Kas tunned maad" (l Berad), Silbitamine teksti rütmistamisel. 
* Matemaatika • "Meil aiaääme tänavas" (eesti rhvl); 

* Laulab meloodiat relatiiweid helikõrgusi kasu-tades 
Helipikkused ja 

käemärkide, rütmistatud astmenoodi järgi ja 
-kõrgused, taktimõõt, murrud, helikõrguste vahelised kaugused. 

noodijoonestikul erinevates kõrguspositsioonides (SO, 
* Kunstlloodusõpetus 

MI, RA, JO, RAI, SOl, JOl, LE, NA, DI); 
Looduslike matetjalide (puupulgad, kividjms) kasutamine astmetrepiks 

* duur- ja moll helilaad ning duur- ja moll kolm-kõla 
* Tehnoloogiaõpetus 

seoses lauludega; 
Omavalmistatud muusikateemaliste mängude kasutamine rütmialases töös ja 

5., 6. klass * seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) 
laulmisel relatiivsete astmetega. 

absoluutsete helikõrgustega g-G2. 
2. Pillimäng * Kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängu-des Elukestev õpe ja * Matemaatika 

jalvõi ostinato' des; karjääri planeerimine Noodi-, helikõrgused, taktimõõt, seostamisoskus (astme- ja tähtnimed, 
* rakendab musitseerides 6-keelse väikekandle või - on elukestva helistikud ja kolmkõlad). 

plokkflöödi mänguvõtteid; muusikaharrastuse 
* seostab absoluutseid helikõrgusi pillimänguga; kujunemise, aga ka * Tehnoloogiaõpetus 



'" ~ 

5. klass * seostab helistikke ja toonika kolmkõla-sid C- muusikaga seotud Lihtsate pillide valmistamine. 
duur, a-moll pillimänguga; erialade valiku 
6. klass * seostab helistikke G-duur, e-moll ning F- eelduseks. * Kehaline kasvatus 
duur ja d-moll pillimänguga. Kehapillisaated, hingamine, koordinatsioon, õiged mänguvõtted. 

3. Muusika- * Tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, Kodanikualga-tus ja * Kehaline kasvatus 
line tempot, dünaamikat ning vormi; ettevõt-likkus - osale- Muusikapala ja eri maade rahvamuusikaIe iseloomuliku karakteri kujutamine 
liikumine 5. klass * tantsib eesti laulu- ja ringmänge; mine kunsti- ja liikumise kaudu, kehapillisaated, eesti laulu- ja ringmängud. 

* väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuu- muusikaprojek-tides, * Matemaatika 
sikale (sh rahvatantsudele) iseloomulikke karak-tereid: koorilau-lus, laulupeo- Muusikapala vorm. 
(valikuliselt) Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra; protsessis ja kooli 
6. klass * väljendab liikumise kaudu eri maade ettevõtmistes. 
rahvamuusikaIe (sh rahvatantsudele) iseloomu-likke 
karaktereid: (valikuliselt) Suurbritannia, Iiri, Poola, 
Austria, Ungari, Saksa 

4, Omaloo- * Loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, Tehnoloogia ja * Eesti keel 
ming kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja innovatsioon - viitab Õigekiri, regivärsside ja lihtsamate laulusõnade loomine, väljendusoskus. 

plaatpillide~ erinevate info- ja * Kehaline kasvatus 
* kasutab improvisatsioonides astmemudeleid; kommu- Muusikale liikumise loomine vastavalt laulu karakterile, kehapillisaated, 
* loob tekste: regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne; nikatsioonitehno- koordinatsioon, õiged mänguvõtted. 

I 

* kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljen- loogiate rakendamisele, * Matemaatika 
damiseks loovliikumist. muu-sikaalase info Taktimõõt, murrud, muusikapala vorm. 

otsimisele, teoste * Tööõpetus 
I loomisele, muusika Lihtsate pillide ja muusikateemaliste mängude valmistamine. 

salvestamisele ja * Kunst 
esitamisele ning Rütmikaartide valmistamine. 
arvutimuusika * Arvutiõpetus 
loomisele. Lihtsate muusikapalade loomine muusikaprogrammi kasutades. , 

5. Muusika * Kuulab ja eristab muusikapalades muusika väl- Tervis ja ohutus - * Eesti keel 

I 

kuula-mine jendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, a) igaühe indivi-duaalne Sõnavara, õigekiri, sh muusikaline, väljendus-ja põhjendusoskus (kitjalikja 
dünaamikat, tämbrit ja vormi; (kahe- ja kolmeosaline tervislik heaolu (hääle suuline). 
lihtvorm); kasutamine, hin- * Kirjandus 

gamine, muusika kui AutorIus. 
* iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põh- teraapia, nruusikaline * Kunst 
jendab oma arvamust, kasutades muusika liikumine jm), Muusika meeleolu visualiseerimine. 
oskussõnavara; b) meid ümbrit-seva * Matemaatika 

keskkonna ohud, nende Võrdlemine, eristamine, muusikapala vorm, erinevad taktimõõdud, loogika. 
* teadvustab muusikateoste autorikaitse vajalik-kust teadvustamine ja * Ühiskonnaõpetus 
ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja vältimine (müra, vali Aeg (tempo), 
kohustustega. muusikajm) kodu- ja kodumaa, riigid, rahvad. 

* Tehnoloogiaõpetus 
4.klass *kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: Omavalmistatud muusikalooliste mängude kasutamine. I 

hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, * Ajalugu 
bass), kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, sega- Eesti ja erinevate maade kultuurilugu. 

I koor); koore ja dirigente kodukohas; tuntumaid Eesti * Võõrkeeled 



6. Muusika
line kirja
oskus ja 
oskus
sõnad 

(', 

koore; teab Eesti laulupidude traditsiooni; 

5. klass * kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: 
pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja 
sümfooniaorkestrit; 

5.,6. klass * tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: 
rahvalaulu, -pille, -tantse; oskab nimetada eesti 
rahvamuusika suursündmusi; 

* on tutvunud (valikuliselt) Soome, Vene, Läti, Leedu, 
Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola, Austria, 
Ungari või Saksa muusikatraditsioonide-ga ja suhtub 
neisse lugupidavalt; 

* Mõistab helivältuste, rütmifiguuride ja pauside 
tähendust ning kasutab neid muusikalistes tegevustes: 
4.,5. klass * noodivältused, rütmifiguurid ja 

pausid: n m .J. fo 

6. klass * rütmifiguurid: ): "l):}~ 
* laulab noodist astmetel SO, MI, RA, JO, RAI, SOl, 
JOl, LE, NA, DI, käemärkide, rütmistatud astmenoodi 
järgi ja noodijoones-tikul erinevates 
kõrguspositsioonides; 
4. klass * 2/4,3/4 ja 4/4 taktimõõtude tähen-duse 
mõistmine ja arvestamine musitseerimi-sel;_2-osaline 
lihtvorm, 
5. klass * helilaadi ja helistiku eristamine ja kasu
tamine, helistikud e -a; 
6. klass * Helistikud G - e, F - d; 
* kaheksandik taktimõõdu tutvustamine laulu
repertuaarist tulenevalt; 
* mõistab allolevate oskussõnade tähendust ning 
kasutab neid praktikas: 
a) eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, duur-helilaad, moll

helilaad, ab&:lluutsed helikõrgused (tähtnimed), 
helistik, toonika ehk põhiheli, helistikumärgid, 

juhuslikud märgid, diees ( #), bemoll ( b ), bekarr 

( q ); paralleelrelistikud 

Teabekeskkond -
hõlmab erinevate 
andmebaaside 
kasutamist, 
meediakeskkonda, 
meediasõnumeid, 
autorikaitsega 
seonduvaid küsimusi. 

~ 

võõrkeelsete laulutekstide mõistmine, sõnaraamatu kasutamine. 
* Arvutiõpetus 
Muusikanäidete leidmine ja kasutamine internetis. 

* Eestikeel 
õigekiri, sh muusikaline, väljendusoskus. 
* Matemaatika 
Noodivältused, taktimõõt, vorm, sümbolid, murdarvud, paralleelsed helistikud, 
võrdlemine ja eristamine. 
* Inimeseõpetus 
Meetmm, vaikselt, valjult, tempo. 
* Kehaline kasvatus 
Rahvatants. 
* Kunst 
Kõlavärv. 
* Võõrkeel 
Itaaliakeelsete muusikaalaste terminite tähenduse mõistmine seoses lauludega. 
* Arvutiõpetus 
Muusikaterminitele seletuste leidmine internetist. 
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b) vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, inst- , 
rumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

e) tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, i 

bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, puhkpillid, 
i 

löökpillid, klahvpillid, rahvapillid); 
d) tempo, andante, moderato, allegro, largo, ritenuto, , 

accelerando, dünaamika, piano, Jorte, mezzopiano, 
mezzoJorte, pianissimo, Jortissimo, crescendo, 
diminuendo; 

e) + kordavalt I kooliastme muusikaline kitjaoskus ja 
oskussõnavara . 

7. Õppe- * Arutleb ja avaldab oma arvamust muusika-elamuste Keskkond ja * Eesti keel 
käigud kohta suulisel, kirjalikul või muullooval viisil; jätkusuutllk areng- Õigekiri, sõnavara, sh muusikaline, väljendusoskus. 

keskkonna ning * Kunst 
* kasutab arvamust väljendades muusikalist inimtegevusega seotud Muusikelamuse kujutamine visuaalse It. 
oskussõnavara. probleemide ennetuslik * Kehaline kasvatus 

tegevus. Muusikaelamuse kujutamine liikumises ja dramatiseeringus. 
* Matemaatika 
Loogika, arutlusoskus. 
* Arvutiõpetus I 

Teabe otsituine ja leidmine ürituste, institutsioonide kohta. 
8. Üldkul- * Omab laialdasi teadmisi kohalikust, oma riigi ja Kultuuriline identiteet * Eesti keel 

tuurilised Euroopa kultuuripärandist ja nende rollist maailmas; - on muusikaõppes Sõnavara, ka. muusikaline, väljendusoskus, arutlus. 
teadmised * omab teadmisi peamistest kultuurisaavutustest (nii kesksel kohal, * Matemaatika 

klassikalisest kui popkultuurist); sisaldades avatudja Noodi-, helikõrgused, taktitnõõt. 
* osaleb aktiivselt kooli kontserdielus, tänu millele: lugupidava suhtumise * Kehaline kasvatus 

a) omab muusika kuulamise harjumust; kujunemist eri- Muusikale liikumise kujundamine vastavalt laulu karakterile, kehapillisaated, 
b) omab oskusi üksi ja koos musitseerida, etelda, em nevatesse koordinatsioon. 

loominguliselt väljendada; kultuuritraditsioo- * Loodusõpetus 
e) omab ürituste korraldamise kogemusi, suhtlemis- nidesse ja kaasaja Loodushääled, keskkonna hääled. 

I 

ja koostööoskust. kultuurinähtustesse, * Inimeseõpetus 
* mõistab laulupeo traditsiooni ja tähendust ning osaleb uute ideede ning MeetrullI, vaikselt, valjult, tempo. I 

õpetaja soovitusel isiklike kogemuste ja 
a) erinevates instrumentaal-, vokaalkoosseisudes emotsioonide 

, 

b) 4. klassis 2- häälses koolikooris (mudilas-, pois- loomingulist I 

tekoor) välj endamist. 
5.- 6. klassis 3-häälses koolikooris (laste-, poiste-koor) I 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid; 
• tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 

kaudu; 
• kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja 

austab erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda. 

Õpitulemused 

1. Laulmine 
Õpilane: 
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 

diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil; 

2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes; 
4) osaleb laulurepertuaari valimiselja põhjendab oma seisukohti; 
5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid 

ning eesti ja teiste rahvaste laule; 
6) laulab peast kooliastme ühislaule: "Eesti hümn" (F. Pacius), "Mu isamaa on minu 

arm" (G. Ernesaks), "Jää vabaks, Eesti meri" (V. Oksvort), "Eestlane olen ja 
eestlaseks jään" (A. Mattiisen), "Laul Põhjamaast" (ü. Vinter), "Saaremaa valss" (R. 
Valgre), "Kalevite kants" (P. Veebel), "Oma laulu ei leia ma üles" (V. Ojakäär). 

2. Pillimäng 
Õpilane: 
7) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 

kaasmängudes j a!või ostinato' des; 
8) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub 

absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus; 
9) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

3. Muusikaline liikumine 
Õpilane: 
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 
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2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikaIe iseloomulikke 
karaktereid. 

4. Omalooming 
Õpilane: 
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 

plaatpillidel; 
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnujne; 
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise 

kaudu. 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 

tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust; 
2) eristab pop-, rokk-, dZäss-, filmi- ja lavamuusikat; 
3) eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning elektrofone ja 

pillikoosseise; 
4) teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning 

muusika suursündmusi; 
5) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi; 
6) on tutvunud Eesti ning Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, 

Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning suhtub sellesse lugupidavalt; 
7) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 
8) võtab kuuldaja arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliseIt kui ka 

kirj alikult; 
9) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaidkohustusi intellektuaalse omandi 

kasutamisel (sh internetis). 
6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
helikõrgustega (tähtnimed); 

4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g-G tähendust ning kasutab neid 
musitseerides; 

5) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub 
nendest musitseerides; 

6) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt; 
7) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 

a) elektrofonid, sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, dzässorkester, 
partituur, muusikainstrumentide nimetused; 

b) ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, 
gospel; 

e) rondo, variatsioon; 
d) pop- ja rokkmuusika, dZässmuusika, süvamuusika; 
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e) kordavaIt Ija II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 
7. Õppekäigud 

Õpilane: 
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikuI või muullooval viisil; 
2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Laulmine ja häälearendamine planeeritud tundide arv: 10 

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1. Laulmine ja hääle arendamine 1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 1.5.1.2 
~õlb1us" 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

2. Laulmine ja häälehoid häälemurde perioodil 1.-1) "Väärtused ja 1.5.1.1 1.5.1.2 
~õlblus" 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete 1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 1.5.1.2 
laulude kaudu. ~õlblus" 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 1.5.1.2 
Ikõlblus" 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

--_._- _ .. 



f\ ,~ 

Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Muusikaline kirjaoskus planeeritud tundide arv: 18 

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1. Meetrom ja rütm. Pausid. 6-1) ,Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
~õlblus" 

2. Taktimõõdud 2/4, 3/4 ja 4/4 6-2) "Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
~õlblus" 

3. Helistikud C-a, G-e, F-d, B-gja D-h. Harmooniline- ja meloodiline 6-4) "Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
helilaad. Kolm põhikolmkõla. ~õlblus" 

4. 12 põhi-intervalli 6-3) "Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
~õlblus" 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: Muusika kuulamine ja muusikalugu. planeeritud tundide arv: 7 

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1. Teadliku muusikakuulamise arendamine 5.-I)ja5) "Kultuuriline 1.5.1.2 1.5.1.3.3) 
· dentiteet" 
,Tehnoloogiaja 
innovatsioon" 

2. Pillid ja pillirühmad: keel-, pUU-, vask-, löök- ja klahvpillid 5.-3) "Kultuuriline 1.5.1.2 1.5.1.3.3) 
· dentiteet" 
,Tehnoloogiaja 
nnovatsioon" 

3. Eesti ja maailma tuntum ad orkestrid, dirigendid, interpreedid 5.-4) ja 6) "Kultuuriline 1.5.1.2 1.5.1.3.3) 
· dentiteet" 
,Tehnoloogiaja 
nnovatsioon" 



( 

( 

Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid; 
• tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 

kaudu; 
• kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja 

austab erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda. 

Õpitulemused 

1. Laulmine 
Õpilane: 
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 

diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil; 

2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes; 
4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti; 
5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid 

ning eesti ja teiste rahvaste laule; 
6) laulab peast kooliastme ühislaule: "Eesti hümn" (F. Pacius), "Mu isamaa on minu 

arm" (G. Ernesaks), "Jää vabaks, Eesti meri" (V. Oksvort), "Eestlane olen ja 
eestlaseks jään" (A. Mattiisen), "Laul Põhjamaast" (Ü Vinter), "Saaremaa valss" (R. 
Valgre), "Kalevite kants" (P. Veebel), "Oma laulu ei leia ma üles" (V. Ojakäär). 

2. Pillimäng 
Õpilane: 
7) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 

kaasmängudes ja/või ostinato' des; 
8) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub 

absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus; 
9) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

3. Muusikaline liikumine 
Õpilane: 
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 
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2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikaIe iseloomulikke 
karaktereid. 

4. Omalooming 
Õpilane: 
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 

plaatpillidel; 
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnujne; 
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise 

kaudu. 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 

tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust; 
2) eristab pop-, rokk-, dZäss-, filmi- ja lavamuusikat; 
3) eristab kõlaja kujujärgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning elektrofone ja 

pillikoosseise; 
4) teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning 

muusika suursündmusi; 
5) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi; 
6) on tutvunud Eesti ning Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, 

Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning suhtub sellesse lugupidavalt; 
7) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 
8) võtab kuuldaja arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliselt kui ka 

kirj alikult; 
9) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaidkohustusi intellektuaalse omandi 

kasutamisel (sh internetis). 
6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride j a pausi tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

J } • 

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
helikõrgustega (tähtnimed); 

4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g-G tähendust ning kasutab neid 
musitseerides; 

5) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub 
nendest musitseerides; 

6) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt; 
7) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 

a) elektrofonid, sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, dzässorkester, 
partituur, muusikainstrumentide nimetused; 

b) ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, 
gospel; 

e) rondo, variatsioon; 
d) pop- ja rokkmuusika, dzässmuusika, süvamuusika; 
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e) kordavait Ija II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 
7. Õppekäigud 

Õpilane: 
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikuI või muullooval viisil; 

2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema \ Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Laulmine ja häälearendamine planeeritud tundide arv: 9 

õ - .-.- - - --- --

Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 
1. Väljendusrikas laulmine ja kõlaühtlus. Hääle individuaalsete 1-1) ja 3) "Väärtused ja 1.5.1.3.2) 1.5.1.3.3) 

omaduste kujundamine. Harmooniataju arendamine kaanonite ja kõlblus" 
lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. ,Kultuuriline 

. dentiteet" 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Muusikaline kirj aoskus planeeritud tundide arv: 11 

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1. Muusikalise lauseehituse tundmaõppimine seoses laulude õppimisega 6-3) "Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
~õlblus" 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

2. Agoogikamärkide ning artikulatsioonimärkide tähenduse mõistmine 6-7) "Väärtused ja 1.5.1.2 1.5.1.3.4) 
ja kasutamine musitseerimisel. kõlblus" 

,Kultuuriline 
. dentiteet" 

---
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I 

j ä!j ekoITa1!umber: 3 teema nimetus: _ ~uusika kuulamine ja muusikalugu __ cl'laneeritud tundide arv: 15 
-- - I 

õ - --L--L 

Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 
1. Teadliku muusika kuulamise arendamine. 5-1)ja6) "Tehnoloogia ja 1.5.1.1 1.5.1.2 

nnovatsioon" 
2. Sümfoonia-, puhkpilli-, keelpilliorkester. 5-3) 1.5.1.1 1.5.1.3) 
3. Eesti ja maailma tuntum ad orkestrid, dirigendid, interpreedid. 5-2) "Kultuuriline 1.5.1.3.1) 

. dentiteet" 

- --
" Teabekeskkon~ 

-
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III I Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid; 
• tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset; 
• mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste 

kaudu; 
• kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; 
• väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana; 
• teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb selle edasikandmises ning mõistab ja 

austab erinevaid rahvuskultuure; 
• teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda. 

Õpitulemused 

1. Laulmine 
Õpilane: 
1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge 

diktsiooni, puhta intonatsiooniga ja väljendusrikkalt ning arvestab esitatava 
muusikapala stiili; järgib häälehoidu häälemurdeperioodil; 

2) mõistab relatiivsete helikõrguste (astmete) vajalikkust noodist lauldes ning kasutab 
neid meloodiat õppides; 

3) kasutab teadlikult muusikalisi teadmisi nii üksi kui ka rühmas lauldes; 
4) osaleb laulurepertuaari valimisel ja põhjendab oma seisukohti; 

( 5) laulab ea- ja teemakohaseid ühe-, kahe- ning paiguti kolmehäälseid laule ja kaanoneid 
ning eesti ja teiste rahvaste laule; 

6) laulab peast kooliastme ühislaule: "Eesti hümn" (F. Pacius), "Mu isamaa on minu 
arm" (G. Ernesaks), "Jää vabaks, Eesti meri" (V. Oksvort), "Eestlane olen ja 
eestlaseks jään" (A. Mattiisen), "Laul Põhjamaast" (ü. Vinter), "Saaremaa valss" (R. 
Valgre), "Kalevite kants" (P. Veebel), "Oma laulu ei leia ma üles" (V. Ojakäär). 

2. Pillimäng 
Õpilane: 
7) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille, plokkflööti või 6-keelset väikekannelt 

kaasmängudes j a!või ostinato' des; 
8) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub 

absoluutsetest helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus; 
9) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi. 

3. Muusikaline liikumine 
Õpilane: 
1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid; 
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2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikaIe iseloomulikke 
karaktereid. 

4. Omalooming 
Õpilane: 
1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel; 
2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinato'sid keha-, rütmi- ja 

plaatpillidel; 
3) kasutab lihtsaid meloodiaid luues relatiivseid helikõrgusi (astmeid); 
4) loob tekste: regivärsse, laulusõnu jne; 
5) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise 

kaudu. 
5. Muusika kuulamine ja muusikalugu 

Õpilane: 
1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, 

tempot, dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust; 
2) eristab pop-, rokk-, dzäss-, filmi- ja lavamuusikat; 
3) eristab kõla ja kuju järgi keel-, puhk-, löök- ja klahvpille ning elektrofone ja 

pillikoosseise; 
4) teab nimetada tuntud heliloojaid, interpreete, dirigente, ansambleid, orkestreid ning 

muusika suursündmusi; 
5) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi; 
6) on tutvunud Eesti ning Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja Ladina-Ameerika, 

Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning suhtub sellesse lugupidavalt; 
7) arutleb muusika üle ja analüüsib seda oskussõnavara kasutades; 
8) võtab kuuldaja arvestab teiste arvamust ning põhjendab enda oma nii suuliseIt kui ka 

kirj alikult; 
9) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaidkohustusi intellektuaalse omandi 

kasutamisel (sh internetis). 
6. Muusikaline kirjaoskus 

Õpilane: 
1) mõistab allolevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes: 

2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandik
taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides; 

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 
helikõrgustega (tähtnimed); 

4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g-G tähendust ning kasutab neid 
musitseerides; 

5) mõistab helistike C-a, G-e, F-d (repertuaarist tulenevalt D-h) tähendust ning lähtub 
nendest musitseerides; 

6) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt; 
7) mõistab allolevate oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas: 

a) elektrofonid, sümfooniaorkester, kammerorkester, keelpilliorkester, dzässorkester, 
partituur, muusikainstrumentide nimetused; 

b) ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, 
gospel; 

e) rondo, variatsioon; 
d) pop- ja rokkmuusika, dzässmuusika, süvamuusika; 



( 
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e) kordavaIt I ja II kooliastme muusikaline kirjaoskus ja oskussõnavara. 
7. Õppekäigud 

Õpilane: 
1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, 

kirjalikul või muullooval viisil; 

2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusikalist oskussõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: T 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumlJ_er: 1 teema nimetus: Laulmine ja hääle arendamine planeeritud tundide arv: 9 

--

õ .I. .~ 

Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 
1. Väljendusrikas laulmine ja kõlaühtlus. 1,3 "Väärtused ja 1.5.1.2) 1.5.1.3) 

kõlblus" 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

2. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine. 1,4 "Väärtused ja 1.5.1.2) 1.5.1.3) 
kõlblus" 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 



('1 .,-.., 

Õppeaine: Muusika I 

Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärjekorranum!Jer: _ 2 ~ema nimetus: Muusikaline kirjaoskus ~lane~ritudtundide arv: 8 

-- -_ .. -- -- -_. _ .. - -

õ 
. .1. .I.. 

Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming õpitulemused 

1. Bassivõtme tutvustamine seoses lauludega. 6-4) " Teabekeskkond" 1.5.1.3) 1.5.1.4) 
I 

"Väärtused ja I 

~õlblus" i 

2. Muusikalise lauseehituse tundmaõppimine sesose laulude 6-1) "Teabekeskkond" 1.5.1.3) 1.5.1.4) I 

i 

õppimisega. "Väärtused ja 
~õlblus" 

3. Ritenuto, accelerando, allegro, moderato, andante, adagio, largo, 6-7) " Teabekeskkond" 1.5.1.3) 1.5.1.4) 
staccato, legato tähenduse mõistmine ja kasutamine musitseerimisel. "Väärtused ja 

~õlblus" 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ ~ teema nimetus: Muusika kuulamine planeeritud tundide arv: 18 

I -- -- -- -- - ---

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1. Teadliku muusika kuulamise arendamine. 5-1),3),6) "Väärtused ja 1.5.1.1) 1.5.1.2) 
!kõ Ib Ius" 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

2. Polüfoonilise ja homofoonilise mitmehäälsuse tundmaõppimine 5-1),3),6) "Väärtused ja 1.5.1.1) 1.5.1.2) 
seoses muusikavormide ja -zanritega. kõlblus" 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

Variatsioonid, rondo, fuuga, sonaat-allegro, missa, prelüüdja fuuga, 5-1),3),6) "Väärtused ja 1.5.1.1) 1.5.1.2) 
3. sonaat, sümfoonia, kontsert, keelpillikvartett, süit, avamäng, Ikõlblus" 

oratoorium, kantaat, reekviem, passioon, ooper, ballet. ,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Väljapaistvamad heliloojad muusikaajaloos seoses muusikavormide 5-1),3),6) "Väärtused ja 1.5.1.1) 1.5.1.2) 
ja -zanrite tundmaõppimisega !kõlblus" 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

5. Tutvumine populaarmuusika stiilidega; maailma, eesti ja kodukoha 5-1),3),6) "Väärtused ja 1.5.1.1) 1.5.1.2) 
tuntum ad ansamblid, orkestrid, solistid. kõlblus" 

,Kultuuriline 

-- - -- -- -
iientiteet" 



( Ainevaldkond" Tehnoloogia" 

Õppeained: 

tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
tehnoloogiaõpetus 

käsitöö ja kodundus 



Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab vajalikud oskused igapäevaeluks 
• Arendab käelist tegevust, loovust, esteetilist maitset 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Arendab iseseisvat mõtlemist, otsustamist ja töötamist 
• Arendab oma fantaasiat 
• Arendab vaatlusoskust 
• Arendab kunstimaitset 

( 
• Arendab loomingulist algatusvõimet 
• Arendab läbi erinevate tegevuste erinevaid meeli 
• Arendab spontaanset väljenduslaadi ja isikupära 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 

oskab neid oma töös kasutada 
• Õpib õigesti kasutama lihtsamaid töövõtteid 
• Õpib tundma erinevaid tehnikaid 
• Õpib oma tööd kriitiliselt hindama 
• Õpib töötama üksi ja kollektiivselt, vastutama enda ning kaaslaste eest 
• Õpib hoidma korda ja puhtust, täitma isikliku hügieeni nõudeid 
• Õpib väärtustama Eesti kultuuritraditsioone 
• Õpib tundma ennast ja ümbritsevat maailma - disaini, arhitektuuri, erinevat keskkonda 

Õpitulemused 

( Õpilane 
1. oskab eristada erinevaid materjale (paber, tekstiil, plastmass, puit); 
2. oskab käsitseda ja hooldada lihtsamaid tööriistu (käärid, nõel); 
3. oskab voolida savist või muust voolimismaterjalist; 
4. oskab voltida paberit; 
5. oskab kasutada erinevaid tehnikaid; 
6. oskab kujundada faktuuri (pinnamuster); 
7. oskab kujundada lihtsamaid tarbeesemeid j a mänguasju; 
8. oskab luua ruumilisi ja pinnalisi kompositsioone looduslikest ja tehismaterjalidest; 
9. oskab kasutada õigesti lihtsamaid töövõtteid materjalide töötlemisel; 
10. oskab töötada iseseisvalt lihtsate töövahendite järgi; 
11. oskab põhivärvidest II astme värve segada; 
12. oskab käsitseda nõelaja heegelnõela; 
13. oskab inimest (portreed) kujutada eestvaates; 
14. oskab hinnata oma tööd esteetilisest j a praktilisest külj est; 
15. oskab hoida korras oma õppevahendeid ja töökohta 
16. oskab käituda viisakalt söögilauas, kodus ja väljaspool kodu; 



Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 
2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, Illosa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

( 

( 
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Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I Klass: I 1. Õppetundide arv kokku: 105 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
I 

j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 
I 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Voolimine. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Materjali ettevalmistamine voolimiseks, rullimine, veeretamine pihkude vahel, venitamine, 7 karjääri planeerimine 
süvendi surumine. Kumer- ja õõnesvormide voolimine. (Seened, õunad, kauss jne.) 9 

2 Paberi- ja kartongitööd. Kollaaz. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Paberi rebimine (õunad, lumememm), lõikamine, liimimine. 4 karjääri planeerimine Matemaatika 
Vohimine (töövõtted, kujundamine). 5 
Sabloonide kasutamine. 10 
Liimimine. 15 
Paberitöõde kaunistamine 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. 7 Keskkond ja Loodusõpetus 
Eluta looduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil (inimese kujutamine-täisfiguur 8 jätkusuutiik areng 
ja portree eestvaates, looduse kujutamine-loomad,linnud iseloomulikes asendites, okas- ja 13 
lehtpuud eri aastaaegadel, maapind; tehisvormid-ehitised ühes vaates, sõidukid külgvaates; 14 
geomeetrilised vormid - kera, silinder, koonus, ring, ruut, kolmnurk, 

4 Meisterdamine (looduslikust ja tehismaterjalidest). 2 Keskkond ja Loodusõpetus 
Aplikatsioonitööd ja meisterdamine looduslikust materjalist 9 jätkusuutiik areng 

5 Värvi, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 5 Keskkond ja Emakeel 
Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II astme 11 jätkusuutiik areng Loodusõpetus 
värvid (oranz, roheline, violett). 15 
Pildi pinna organiseerimine, pildi pinna ja kujutatava suuruste suhe, tausta osa). 

6 Disain ja kirjaõpetus. 2 Keskkond ja Loodusõpetus 
Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist ja ilumõistest (mänguasjad, ruumikaunistused 7 jätkusuutiik areng 
looduslikest ja tehismaterjalidest) 9 

7 Punumineo 10 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Keerunöör 14 karjääri planeerimine Matemaatika 

8 VestIused kunstist. 9 Keskkond ja Inimeseõpetus 
Kunst ümbritsevas keskkonnas. 15 jätkusuutiik areng 
Oma kodu ja klassiruumi kujundus. 10 
Raamatukujundus (illustratsioon). 
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Multifilmid. 
9 Tehnikad ja materjalid: 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

• Skulptuur. Voolimine savist või muust pehme st materjalist. Erinevate tekstuuride 3 karjääri planeerimine Matemaatika 
loomine. Meisterdamine loodus- ja tehismaterjalist (pakendid, plastid, traatjne.) 5 

• Maal. Guassiga maalimine, kuiv- ja õlipastellide kasutamine. Töötamine värvi- ja 6 
viltpliiatsiga. Tehnoloogia ja 

• Graafika. Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja joone kasutamine. innovatsioon 
Paljundusgraafika (naturaaltriikk). 

10 Puutööd. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Mänguasjade ja dekoratiivesemete kavandamine ja valmistamine. 7 karjääri planeerimine 

11 Metallitööd. 1 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 
Traadi tükeldamine ja painutamine 7 karjääri planeerimine 

12 ümblemine. 12 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Nõela niiditamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise alustamisel ja lõpetamisel. karjääri planeerimine 
Eelpiste. 

13 Lõngatööd ja heegeldamine. Heegelnõela hoidmine töötamisel. Algsilmus. 12 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
karjääriplaneerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 15 Elukestev õpe ja Emakeel 
Ruumide korrastamine ja kaunistamine tähtpäevade puhuL 16 karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Isiklik hügieen. 



Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab vajalikud oskused igapäevaeluks 
• Omandab loovtegevuse kogemusi, arendab loovust ja fantaasiat 
• Arendab käelist tegevust 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Arendab iseseisvat mõtlemist, otsustamist ja töötamist 
• Arendab vaatlusoskust 
• Arendab kunstimaitset 

( 
• Arendab loomingulist algatusvõimet 
• Arendab läbi erinevate tegevuste erinevaid meeli 
• Arendab spontaanset väljenduslaadi ja isikupära 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 

oskab neid oma töös kasutada 
• Õpib oma tööd kavandama, endale võetud tööülesandeid täitma 
• Õpib õigesti kasutama lihtsamaid töövõtteid 
• Õpib tundma erinevaid tehnikaid 
• Õpib oma tööd kriitiliselt hindama 
• Õpib vaatamaja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 
• Õpib töötama üksi ja kollektiivselt, vastutama enda ning kaaslaste eest 
• Õpib hoidma korda ja puhtust, täitma isikliku hügieeni nõudeid 
• Õpib väärtustama Eesti kultuuritraditsioone 
• Õpib tundma ennast ja ümbritsevat maailma - disaini, arhitektuuri, erinevat keskkonda 

( 
Õpitulemused 

Õpilane 
1. oskab eristada erinevaid materjale (paber, tekstiiI, plastmass, puit); 
2. oskab kasutada ohutuIt töömaterjale ja -vahendeid; 
3. oskab valmistada figuure voolimis- ja muudest materjalidest; 
4. oskab voitida paberit; 
5. oskab kunstiteoseid lihtsas vormis kirjeldadaja oma eelistusi põhjendada; 
6. oskab käsitsedaja hooldada tööriistu (nõel, nuga, naaskel, haamer); 
7. oskab värve helestadaja tumestada; 
8. oskab ja teab kasutada segatehnikaid; oskab kavandada ja teostada töid; 
9. oskab õmmelda eelpistes; heegeldada algsilmustega; 
10. oskab paljundusgraafikat (papitrükk), oskab kujundada faktuuri (pinnamuster); 
11. oskab kujundada lihtsamaid tarbeesemeid ja mänguasju 
12. oskab joonistada portreed külgvaates ja inimest joonistada külgvaates liikumas; 
13. oskab hinnata oma tööd esteetilisest j a praktilisest külj est; 
14. hoida korras oma õppevahendeid ja töökohta 



Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 
2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, Illosa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

( 

e 
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Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I Klass: 12. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

- --- --

õ 'PI peSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Voolimine. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
MateJjali ettevalmistamine voolimiseks, rullimine, veeretamine pihkude vahel. Kumer- ja 11 kaJjääri planeerimine 
õõnesvormide voolimine. (Seened, õunad, kauss jne.) 

2 Paberi- ja kartongitööd. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Paberi rebimine (õunad, lumememm), lõikamine. 2 kaJjääri planeerimine Matemaatika 
Voltimine. 4 
Sabloonide kasutamine. 13 
Liimimine. 14 
Paberitööde kaunistamine. 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. Inimese kujutamine külgvaates liikumas ja portree külgvaates. 12 Keskkond ja Loodusõpetus 
Eluta looduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil (loomad, linnud,putukad 13 jätkusuutIik areng 
liikumises, taimed, ilmastikunähtused, erinevad ehitised, masinad, ; geomeetrilised 14 Elukestev õpe ja 
põhivormid (kera, silinder, koonus, ring, ruut, kolmnurk). kaJjääri planeerimine 

4 Meisterdamine. 6 Keskkond ja Loodusõpetus 
Aplikatsioonitööd ja meisterdamine looduslikust materjalist. 11 jätkusuutIik areng 

5 Värvi, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 7 Keskkond ja Emakeel 
Kuuevärviring: põhivärvid (kollane, punane, sinine) ja nende segamisel saadavad II astme 13 jätkusuutIik areng Loodusõpetus 
värvid (oranz, roheline, violett), värvide helestamine ja tumestamine. 14 

6 Disain ja kirjaõpetus. 11 Keskkond ja Loodusõpetus 
Meisterdamine, lähtudes otstarbest, materjalist ja ilumõistest (mänguasjad, ruumikaunistused 13 jätkusuutIik areng 
looduslikest ja tehismateJjalidest) 

7 Punumineo 11 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Keerunöör 13 kaJjääri planeerimine Matemaatika 

8 VestIused kunstist (arhitektuur, disain). 5 Keskkond ja Inimeseõpetus 
Kunst ümbritsevas keskkonnas. 13 jätkusuutIik areng 
Oma kodumaja (korteri, aia/pargi kujundus. 
Raamatukujundus. 
Multifilmid. 

------
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9 Tehnikad ja materjalid: Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

• Skulptuur. Voolimine savist või muust pehmest materjalist. Erinevate tekstuuride 2 karjääri planeerimine Matemaatika 
loomine, reljeefue ornament. Meisterdamine loodus- ja tehismaterjalist (pakendid, 3 
plastid, traat jne.) Teabekeskkond 

• Maal. Guassiga maalimine. Maalilise pinna saamine erinevate töövahenditega. 8 
Segatehnika. Töötamine värvi- ja viltpliiatsigll, faktuuri kujundamine. 10 

• Paljundusgraafika (papitrükk). Joonistamine pliiatsi ja viltpliiatsitega. Punkti ja 13 
joone kasutamine. 

10 Puutööd. 3 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Mänguasjade ja dekoratiivesemete kavandamine ja valmistamine. 13 karjääri planeerimine 

11 Metallitööd. 2 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 
Traadi tükeldamine ja painutamine. 11 karjääri planeerimine 

12 Omblemine. 6 E1ukestev õpe ja Loodusõpetus 
Nõela niiditamine. Niidi kinnitamine riidesse õmblemise alustamisel ja lõpetamisel. 9 karjääri planeerimine 
Eelpiste. 

13 Lõngatöödja heegeldamine. Heegelnõela hoidmine töötamisel. Algsilmus. 9 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
karjääri planeerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 14 Elukestev õpe ja Emakeel 
Ruumide korrastamine ja kaunistamine tähtpäevade puhul. karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Isiklik hügieen. 



Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I 1 Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Arendab käelist tegevust, loovust, esteetilist maitset 
• Omandab teadmisi mitmesuguste materjalide, töövahendite ja töötraditsioonide kohta ning 
oskab neid oma töös kasutada 
• Arendab vastustustunnet, täpsust ja korrektsust 
• Kujundab oskust iseseisvalt mõelda, otsustada, hinnata oma tööd kriitiliselt 
• Arendab vaatiusoskust 
• Kujundab kunstimaitset 
• Õpib tundma ja kasutama kunstikeelt 

( • Õpib kasutama kujutavate ja kujundavate kunstide väljendusvahendeid 

( 

• Omandab teadmisi kunstiliikidest ja stiilidest 
• Õpib vaatamaja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset 
• Õpib töötama suulise ja kirjaliku juhendamise abil, vajadusel kasutama abivahendina 
jooniseid 
• Omandab harjumuse lähtuda oma töös esteetilistest normidest ning tõeskpidamistest 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. oskab kasutada ohutult töömaterjale, -vahendeid ja kunstitehnikaid loominguliseks 
enesevälj enduseks; 
2. oskab kujutada liikuvaid tiguure; 
3. peab silmas pildi kompositsioonireegleid; 
4. oskab teha kollaazi; 
5. oskab nimetada soojasid ja külmasid toone; 
6. oskab maalida kattevärvidega, kriidi- ja õlipastellidega, värvi- ja viltpliiatsitega; 
7. oskab voltida keerulisemaid vorme: 
8. oskab lõnga punuda; 
9. oskab lihtsamaid puutöid teha; 
10. oskab lõike abil riidest välja lõigata kujundeid, õmmelda neist lihtsamaid mänguasju; 
11. oskab heegeldada; oskab lõngast valmistada tutti; 
12. väärtustab oma töödes erinevaid lahendusi; oskab analüüsida kaaslase tööd; 
13. märkab kujunduselemente ümbritsevas keskkonnas; 
14. oskab teha lihtsamaid korrastustöid; 
15. oskab katta lauda; 
16. oskab käituda viisakalt. söögilauas, kodus ja väljaspool kodu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Hans Gabral, Tiiu Põldemaa "Kunst 1.-3. klassini" 



2. Ene Lind "Tööõpetus 1.-4. klassile. Tekstiilitööd" 
3. Ene Lind, Endel Rihvk "Tööõpetus 1.-4. klassile. Meisterdamine" 
4. G. A. Saarsoo "Meistrimehed oleme" I, II, III osa Avita 1999' 
5. N. Freiberg "Lihtsate asjade võlu" Avita 1999 
6. J. Martin "Maalijajoonista" Koolibri 1998 
7. M. Steinberg "Paberist voltimine" Tln. 1984 
8. C. Stevens "Voldime paberist" Egmont Estonia 2001 
9. K. Leppoja, K. Ivanova "Hakkame joonistama" 
10. E. Vahter "Lumisem lumeaeg" 
11. E. Vahter "Kinnipüütud lehesadu" 
12. H. Peet "Minaja värvid" 

e 

e 
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Õppeaine: Tööõpetus (ühendatud kunst ja tööõpetus) 
Kooliaste: I Klass: 13. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Voolimine (keraamiline voolimine). 2 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 

Reljeefse omamendi voolimine. Liikumisasendis figuuride voolimine. karj ääri planeerimine 
2 Paberi- ja kartongitööd. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Modelleerimine ja konstrueerimine kartongist ja papist; nende kasutamine koos teiste 3 karjääri planeerimine Matemaatika 
mateljalidega. 

3 Kujutamis- ja vormiõpetus. 2 Keskkond ja Inimeseõpetus 
Inimese kujutamine: täisfiguur eest- ja külgvaates liikumises, portree eestvaates (miimika). 12 jätkusuutiik areng 
Eluslooduse ja tehisvormide kujutamine joone ja silueti abil. Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
4 Meisterdamine (looduslikust matrejalist ruumilised kompositsioonid, traadist figuurid). 1 Tehnoloogia ja Loodusõpetus 

Mudelite ja makettide konstrueerimine. Detailide erirevad ühendamisviisid. 9 innovatsioon 
5 Värvi-, kompositsiooni- ja perspektiiviõpetus. 3 Keskkond ja Emakeel 

Pildi pinna organiseerimine. Pea- ja kõrvalelemendid ning taust. Pildi üksikosade tasakaal. 12 jätkusuutiik areng Loodusõpetus 
Rütm, rütmitamine ning osaline kattumine. 13 
Ribaomament. Suuruse vähenemine kauguses. 

6 Disain ja kirjaõpetus. 1 Tehnoloogia ja Loodusõpetus 
Tööd j oonlaua j a sirkliga. 12 innovatsioon 

7 Punumineo 8 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Punutud suveniiride ja esemete valmistamine. kaljääri planeerimine Matemaatika 

8 VestIused kunstist (keskkond, erineva funktsiooniga hooned). 12 Keskkond ja Emakeel 
Tarbevormi kuju ja funktsioonid. 13 jätkusuutiik areng Inimeseõpetus 
Kaaslaste tööde analüüs, tolerantne suhtumine kaasõpilaste töödesse. 

9 Tehnikad ja mateljalid. 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Skulptuur. Voolimine pehmest materjalist. Meisterdamine tehismaterjalist. kaljääri planeerimine Matemaatika 

• Vohimine: loomad, inimesed jne. 7 

• Maal. Töötamine värvi- ja viltpliiatsitega, guassiga. Kollaaz makulatuurist. 5 Teabekeskkond 

• Graafika. Paljundusgraafika. Mateljalitrükk guassi või temperaga. 6 
4 

10 Puutööd. 9 Elukestevõpe ja Loodusõpetus 



(""; ~ 

Saagimine, vestmine. 13 karjääri planeerimine 
Tööde viimistlemine. Lihtsate dekoratiivesemete ja ehete kavandamine ja vahnistamine. 

11 Metallitööd. 1 Elukestev õpe ja Inimeseõpetus 
Lihtsate dekoratiivesemete ja ehete kavandamine, vahnistamine. 12 karjääri planeerimine 

12 Omblemine. 10 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
Riide lõikamine: riideserva tasandamine, kujundite väljalõikamine. Lõike paigutamine riidele. karjääri planeerimine 
Pehme mänguasja kavandamine ja õmblemine. Nööbi õmblemine. 
Lihtsa tikkimistöö vahnistamine. 

13 Lõngatööd ja heegeldamine. Lihtsa heegeldustöö kavandamine, teostamine. Tuti ja tupsu 11 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
valmistamine. Narmaste sõlmimine. Lõngajäätmetest nukkude valmistamine. karjääriplaneerimine 

14 Igapäevaelus vajalikud teadmised ja oskused. 14 Elukestev õpe ja Emakeel 
Laua katmine, kaunistamine ja koristamine. Lihtsate võileibade valmistamine. 15 karjääri planeerimine Inimeseõpetus 
Käitumisnormid. 16 

- '-----~ --- --- -
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

• omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja 
oskusi ning tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; 

• lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust 
toodete loomisel; 

• valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet 
• omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja 

töötlemisviisse; 
• järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi 

käitumisnorme; 
• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest. 

Õpitulemused 

1. planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 
2. joonestab joonise õppematerjalis ümber ja disainib lihtsaid tooteid; 
3. oskab seostada tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetegaja eluvaldkondadega; 
4. kirjeldab tehnika arengut ajaloos ning nüüdisajal 
5. tunneb tänapäeva enamlevinuid materjale ning kasutab neid töös otstarbekalt; 
6. disainib loovalt lihtsaid tooteid joonistab neid eskiisi tasemel, kasutades selleks 

sobivaid materjale; 
7. kasutab õppetöös puurpinkija akudreIli ning liimipüstolit; 
8. märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
9. teab ja kasutab õpiülesannetes lihtsamaid disaini elemente; 
10. valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju); 
11. mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
12. teab põhilisi töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada; 
13. kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks; 
14. väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid; 
15. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 
16. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides; 
17. leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete või probleemide lahendeid; 
18. valmistab üksi või koostöös teistega ülesande või projekti lahenduse; 
19. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi; 
20. väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet; 
21. teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid; 
22. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi; 
23. teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 
24. oskab katta lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 
25. teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 



Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Rihvk "Puidutööd" Koolibri 2005 
2. E. Rihvk, M. Soobik "Metallitööd" Koolibri 2001 
3. D.Kuusk "Elektrilised käsitööriistad" Põltsamaa 2005 

( 

( 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II Klass: I 4. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj el(Orranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

Õppesisu 
~ ~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 
1. Tehnoloogia olemus ja teadused 1;3 Kultuuriline 
2. Tööriistad ja nende kasutamine l' , identiteet Ajalugu 
3. Ratas ja ja tehnoloogilised seadmed. 4' , Keskkond ja 
4. Tooraine, materjal, toorik, tööese 5' , jätkusuutlik areng 

5. Eskiis, mõõtmed. 2;9 Rahvuslik element 
6. Lihtsa toote kavandamine, probleemide lahendamine 9;10 eseme disainimisel. Loodusõpetus 
7. Piltkujutis ja vaated, eseme kujutamine. 8 
8. Leiutamine 20 
9. Materjalide liigid ja nende omadused (puit,metall,plastik), erinevate materjalide saamine ja 5;6 Tehnoloogia ja 

nende põhiomadused innovatsioon Kunstiõpetus 
10. Matetjali töötlemise tööviisid ja töövahendid elektrilised käsitööriistad ja tööpingid akudrell ja 13;14;15; Võõrkeel 
Il. puurpink ,liimipüstol 15 
12. Matetjalide liite ja ühendusvõtted - nael- ja liimliide 2;12;13 
13. Puidu vestmine, vineeri saagimine 13;15 
14. Puidu liimimine, liimimise tehnoloogiad 13;14 
15. Pinna viimistlemine: lihvimine abrasiivmaterjaliga, pinna toonimine, 2;13;14 

Pinna kaunistamine ja panused (puidupõletus, panusmatetjalid) 12;15 Tervis ja ohutus Inimeseõpetus 
16. Traaditöö põhi töövõtted 15;16 Kodanikualgatus ja 

(märkimine, tükeldamine,õgvendamine,painutamine,aasatamine,mähkimine) 15 ettevõtlikus 
17. Ohutusnõuded eriinevate matetjalide töötlemise erinevate töövahenditega ja ohutud töövõtted Väärtus ja kõlblus 

puidu ja metalli töötlemisel. Teabekeskkond 
18. Projektõppe valikteemad: puit - ja metallehistöö, mudelism, omaloomingulise mänguasja või 1;2;5;5;8;9; 10; 16; 17; 18; 

toote valmistamine. 19;20 



e 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja 

oskusi ning tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; 
• lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust 

toodete loomisel; 
• valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust j a koostööoskust ning töötahet 
• omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja 

töötlemisviisse; 
• järgib tööprotsessis ohutuidja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi 

käitumisnorme; 
• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid; 
2. joonestab joonist ja disainib lihtsaid tooteid; 
3. seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainetegaja eluvaldkondadega; 
4. kirjeldab rattaja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal 
5. tunneb põhilisi materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt; 
6. disainib lihtsaid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale; 
7. kasutab õppetöös puurpinki; 
8. märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 
9. teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente; 
10. valmistab mitmesuguseid lihtsaid tooteid (sh mänguasju); 
11. mõistab ja arvestab kaaslaste erinevaid tööoskusi; 
12. teab põhilisi töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada; 
13. kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks; 
14. väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid tööviise; 
15. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 
16. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides; 
17. leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannete või probleemide lahendeid; 
18. valmistab üksi või koostöös teistega ülesande või projekti lahenduse; 
19. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi; 
20. väärtustab töö tegemist, sh selle uurimist ja omandatud tagasisidet; 
21. teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid; 
22. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi; 
23. teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 
24. katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 
25. teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 



Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Rihvk "Puidutööd" Koolibri 2005 
2. E. Rihvk, M. Soobik "Metallitööd" Koolibri 2007 
3. V.Kuusk "Elektrilised käsitööriistad" Põltsamaa 2005 

e 

e 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Tehnoloogia planeeritud tundide arv: 62 

õ 'P leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Tehnoloogia olemus ja teadused 1;3 Kultuuriline 
2. Tööriistad ja nende kasutamine l' , identiteet Ajalugu 
3. Transpordivahendid ja ratas 4' , Keskkond ja 
4. Tooraine, materjal, toorik, tööese 5' , jätkusuutiik areng 

5. Eskiis, mõõtmed ja mõõtkava. 2;9 Rahvuslik element 
6. Lihtsa toote kavandamine, probleemide lahendamine 9;10 eseme disainimisel. Loodusõpetus 
7. Pihkujutis ja vaated, eseme kujutamine tasapinnaI 8 
8. Inseneri elukutse ja leiutamine 20 
9. Materjalide liigid ja nende omadused (puit,metall,plastik), erinevate materjalide saamine ja 5;6 Tehnoloogia ja 

nende põhiomadused innovatsioon Kunstiõpetus 
10. Materjali töötlemise tööviisid ja töövahendid elektrilised käsitööriistad ja tööpingid akudrell ja 13;14;15; Võõrkeel 
11. puurpink 15 
12. Puitelementide liite ja ühendusvõtted - nael- ja liimliide 2;12;13 
13. Puidu vestmine, vineeri saagimine 13;15 
14. Puidu liimimine, liimimise tehnoloogia, liimipüstol 13;14 
15. Pinna viimistlemine: lihvimine abrasiivmaterjaliga, pinna toonimine, 2;13;14 

Pinna kaunistamine ja panused (puidupõletus, panusmaterjalid) 12;15 Tervis ja ohutus Inimeseõpetus 
16. Traaditöö põhi töövõtted 15;16 Kodanikualgatus ja 

(märkimine,tükeldamine,õgvendamine,painutamine,aasatamine,mähkimine) 15 ettevõtlikus 
17. Ohutusnõuded eriinevate materjalide töötlemise erinevate töövahenditega ja ohutud töövõtted Väärtus ja kõlblus 

puidu ja metalli töötlemisel. Teabekeskkond 
18. Projektõppe valikteemad: puit - ja metallehistöö, mudelism, rakiste ja õppevahendite 1;2;5;5;8;9; 10; 16; 17; 18; 

valmistamine,omaloomingulise mänguasja või toote valmistamine. 19;20 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II Klass: jS. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema 1~ursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Õppeköök. Ohutusnõuded köögis. 23 Elukestev õpe ja katjääri 

Isikliku hügieeninõuded köögis töötades. Sobiv rõivastus. planeerimine Terviseõpetus 
2. Meie igapäevane toit. Toiduained, toitained ja toiteväärtus. 21 Keskkond ja jätkusuutlik 
3. Toidu valmistamine Lihtsamate võileibade valmistamine, areng Kunstiõpetus 

soojad võileivad.Võileivatordidja küpsisetordid.Mahlajoogid 22 Kodanikualgatus ja 
4. Laua katmine. Käitumine lauas ja üldtwmustatud etiketireeglid. 24 ettevõtlikkus Ajalugu 
5. Köögi korrastamine 25 Kultuuriline identiteet 

Teabekeskkond Keeleõpetus 
Tervis ja ohutus 

'--
Väärtused ja kõlblus Matemaatika 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 16. 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi ja 

oskusi ning tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; 
• lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja leidlikkust 

toodete loomisel; 
• valdab otsingujulgust, ettevõtlikust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet; 
• järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi 

käitumisnorme; 
• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. mõistab ja selgitab tehnoloogia olemust ning väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse 

vajalikkust tänapäeval; 
2. iseloomustab kodus, olmes, harrastustes ja paikkonnas kasutatavaid lihtsaid 

tehnoloogilisi süsteeme ja protsesse ning ressursse; 
3. esitleb ideed, joonist või toodet; 
4. väärtustab ningjärgib väljakujunenud tööalaseid väärtus- ja käitumishoiakuid; 
5. mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus; 
6. toob näiteid süsteemide, protsesside ja ressusside kohta; 
7. loob seoseid tehnoloogia arengu ja teadussaavutuste vahel; 
8. kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale; 
9. valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna; 
10. kirjeldab tehniliste seadmete ja tehnika arenguloo kujunemist ning selle 

olulisemaid saavutusi; 
11. selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist joonist 

ning seda esitleda; 
12. koostab kolmvaate lihtsast detailist; 
13. disainib jõukohaseid tooteid, kasutades selleks ettenähtud materjale; 
14. osaleb õpilaspäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomisel, mis on seotud 

materjalide valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmises; 
15. mõistab leiutise osatähtsust tehnoloogia arengus, teab inseneri elukutse iseärasust 

ja leiutajate olulisemaid saavutusi; 
16. tunneb põhilisi materj ale, nende põhiomadusi j a töötlemise viise; 
17. kasutab õppetöös puur- ja treipinki ning 
18. suudab valmistadajõukohaseid liiteid; 
19. analüüsib j a hindab loodut toodet, sh esteetilisest j a rakenduslikust külj est; 
20. teadvustab ning järgib tervisekaitse ja tööohutusnõudeid; 
21. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste 

liikmena; 



22. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust; 
23. teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid; 
24. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite 
25. teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 
26. teeb põhilisi korrastustöid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid; 
27. katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest; 
28. teab jäätmete käsitsemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 

Kasutatav õppekirj andus: 

1. E. Rihvk "Puidurööd" Koolibri 2005 
2. E. Rihvk, M. Soobik "Metallitöös" Koolibri2007 

( 

e 
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Õppeaine: Tehnoloogia 
Kooliaste: III Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Tehnoloogia planeeritud tundide arv: 62 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Tehnoloogia, indiviid ja keskond, töökultuur, 1;5;8;10 Elukestev õpe ja Ajalugu 
2. Struktuurid ja konstruktsioonid, detail,liide, illm 2· , kaljääri planeerimine 
3. Tehnoloogiline kirjaoskus - tööoperatsioonidja nende jäljekord 5· , Keskkond ja 
4. Tehnoloogia ja teadused, ehitised, transpordivahendid,masinad ja seadmed 6;7 säästlikareng Kunstiõpetus 
5. Teabekeskkond Võõrkeel 
6. Tehniline joonis. Geomeetrilised kehad, joonte liigid kui tehnilise joonestamise alus 3 
7. Jooned ja nende tähendused, mõõtmed ja mõõtkava 11 Tehnoloogia ja Matemaatika 
8. Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle esitlemine kolmvaates 3;12 innovatsioon 

Kultuuriline Loodusõpetus 
9. Puiduliigid, nende omadused 6;16 identiteet 
10. Puidu töötlemise viisid: märkimine-, saagimine-, hööveldamine-, puurimine- ja töövahendid 3;9;18 
11. Puidu saed ja saagimise töövõtted 13;17 
12. Puidu höövIid ja hööveldamise töövõtted, kitsaspinna hööveldamine 17;18 
13. Puidu masintöötlemine - puidu puurimine, elektri - ja akudrelliga 6;16 Inimeseõpetus 
14. Puitmaterjalide liited- pulk,- kruvi, - ja liimliited, PVA tüüpi liimid 3;9;18 Tervis ja ohutus 
15. Pleki tootmine, liigid ja kasutusalad 16 
16. Pleki töötlemise viisid 

(märkimine,lõikamine,painutamine,palistamine, valtsimine, traatimine,kohrutamine ) ja 9;14;16;18 Väärtused ja kõlblus 
töövahendid Kodanikualgatus ja 

17. Metallpindade viimistlus: pinna katmine aerosoolpinnakatetega ettevõtlikkus 
18. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded mateljali töötlemisel,ja ohutud töövõtted 19 

20 
19. Projektõppe valikteemad: puit - ja metallehistöö, mudelism, rakiste ja õppevahendite 

valmistamine, omaloomingulised tootedja mänguasjad, toote valmistamine tööpingil. 4;14;21;22 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Õppeköögi sisustusOhutus - ja hügieeninõuded köögis töötamisel 25;28 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Toiteväärtus. Toiduainete jaotus ja valik. Pakendiinfo. karjääri planeerimine 
2. Lauakatmine ja käitumine lauas 27 Keskkond ja Terviseõpetus 
3. Salatid, salatikastmed. 24 jätkusuutlik areng 

Salatite valmistamise ja serveerimise võimalused Kodanikualgatus ja Ajalugu 
4. Piimja piimasaadused. Kuumutamata kohupiimatoidud. 27 ettevõtlikkus 
5. Aedvilja ja puuvilja toiduks ettevalmistamine 24 Kultuuriline Keeleõpetus 
6. Toores aedviIi toidulaual. Dipikastmed 24 identiteet 
7. Korrastustööd. Rõivaste ja jalanõude hooldamine 26,28 Teabekeskkond Matemaatika 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 



( 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• väärtustab kultuuripärimust 
• oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid 

keskkonnale; 
• arvestab eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlike tõekspidamisi; 
• valdab otsingujulgust,ettevõtlikust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet; 
• j ärgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ja käitumisnorme; 
• omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogiaalaseid teadmisi, 

oskusi ja tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; 
• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise ning 

kasutabselle kohta vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist; 
2. kasutab ressusse keskkonda säästvalt ningjätkusuutlikult; 
3. genereerib ideid, rakendab neid loovalt tooteid luues ja täiustades ning mõistab 

iseenda osaIuse tähtsust tehnoloogiat kasutades; 
4. hindab tulemuse kvaliteeti ja toote rakendamise tõhusust, esitleb toodet; 
5. kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale; 
6. teadvustab ressusside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult; 
7. lahendab probleemülesandeid; 
8. teab ja kasutab toodete erinevaid pinnaviimistlusi; 
9. teab ja kasutab pinnakatete omadusi ja kasutusvõimalusi; 
10. arvestab ergonoomia ja ornamentika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada; 
11. analüüsib materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi, 

sünteesib uusi teadmisi; 
12. valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab mitmeid liitevõimalusi; 
13. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult 

masinaid ja töövahendeid; 
14. kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja oma rolli tuleviku töömaailmas; 
15. teeb ülesandeid täites aktiivset koostööd kaasõpilastega; 
16. valmistab üksi või koostöös teistega ülesandele või projektile lahenduse; 
17. teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü; 
18. kasutab menüüd koostades ainekirjandustja teabeallikaid; 
19. valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi. 



Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Rihvk "Puidutööd" Koolibri 2005 
2. E. Rihvk, M. Soobik "Metallitööd" Koolibri 2007 
3. U. Kuusik "Elektrilised käsitööriistad" Põltsamaa 2005 

( 

( 



~ /~ 

Õppeaine: Tehnoloogia 
Kooliaste: II Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Tehnoloogia planeeritud tundide arv: 62 

-- -

õ 'PI ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Masinate ja tehnoloogia areng, leiutamine ja ergonoomika 5;6;7 Elukestev õpe ja Ajalugu 
2. Nihikuga mõõtmine, noonius, täpsusklass 7 karjääri planeerimine 

3. Joonise mõõtmestamine, mõõtjooned, mõõtarvud, mõõtkava. Skeem. 4;7 Teabekeskond Matemaatika 
4. Lihtsa toote disainimine arvutiga, ergonoomia toote disainimise 3;4;12 
5. Leiutamine ja uuenduslikkus toote disainimisel 5:11 Tehnoloogiaja Kunstiõpetus 
6. Puitmaterjali takseerimine ja puidurikked 4;11 innovatsionn Võõrkeel 

7. Kõverpindade töötlemine, peitlid, lintsaag, profiilhöövlid. Kumer ja nõguspeitel 4;8;11;13 Väärtused ja kõ1blus Arvutiõpetus 
8. Peite1damine, töövõtted, õõnespinna töötlemine 4;8;13 
9. Tappliited: rist - ja keeltapp - valmistamise tehnoloogia 2;12;13 Tervis ja ohutus Loodusõpetus 
10. Elektrilised käsitöötööriistad, tikksaag, töövõtted saagimisel 5;11;14 
Il. Puidutreipik, selle ehitus. Puidu välistreimine - treimise tehnoloogia 1;9 Väärtused ja kõ1blus 
12. Puitpindade viimistlemine: lakkimine , õlitamine 4;8;9;12;13 
13. Metallid,sulamid ja nende omadused 12;13 Kodanikualgatus ja Keemia 
14. Lukksepatöö - märkimine, töövahendid ja töövõtted 2;12;13 ettevõtlikus 
15. Metalli saagimine ja viiIimine, keemiline töötlemine 1;3;4;12 
16. Metalli puurimine ja puurimise erinevad tehnoloogiad ja optimaalsed töötlusviisid 13 
17. Tervisekaitse - ja tööohutusnõuded, ohutud töövõtted Kultuuriline 

identiteet Inimeseõpetus 
18. Projektõppe valikteemad: puit- ja metallehistöö, mudelism, rakiste ja õppevahendite 15;16 

valmistamine, tarbeesemed ja mänguasjad, omaloomingulised tooted, toote valmistamine 
puidutreipingil. 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõ.I!etus 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
iäriek~rranUlllb~r: 2 . teema nimetus: _ Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

- - - - - - -

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Õppeköögi sisustus, ohutus - ja hügieeninõuded õppeköögis. Toiduvalmistusseadmete 13 Loodusõpetus 

korrashoid ja hooldus. 17;18 Keskkond ja 
2. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest 19 jätkusuutIik areng Terviseõpetus 
3. Kuumtöötlemise põhiviisid 19 
4. Suppide ja kissellide keetmine 19 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 
5. Makaronitoidud 15 ettevõtlikkus 
6. Lõunalaua katmine. Käitumine lõunalauas. 11 Informaatika 
7. Puhastusvahendidja nende omadused. Jalanõude hooldamine. 2;6 
8. Prügi käitlemine 2;6 Teabekeskkond Matemaatika 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 



( 
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Õppeaine: Tehnoloogia 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• väärtustab kultuuripärimust ja toimetulekut mitmekultuurilises maailmas; 
• oskab seostada inimest ja teda ümbritsevat ning analüüsida tehnoloogia mõjusid 

keskkonnale; 
• arvestab eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi; 
• valdab otsingujulgust, ettevõtlikkust, sõbralikkust ja koostööoskust ning töötahet; 
• järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi 

käitumisnorme. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi käsitööriistu; 
2. mõistab tehnoloogilises protsessis asetleidvaid muutusi ning oskab neid selgitada 

ja põhjendada; 
3. valmistab tooteid, teadvustab ja rakendab loodusteaduste võimalusi, esitleb toodet; 
4. kujundab oma positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi, hindab ja 

väldib võimalikke ohte töös; 
5. mõistab iseenda osaIuse olulisust tehnoloogilistes protsessides tulevikus ja 

vastutab nende eetiliste kujundamiste eest; 
6. kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, teab nende seadmete 

üldist tööpõhimõtet ning ohutut käsitsemist; 
7. planeerib ülesande ja disainib toote ning esitleb seda võimaluse korral ka arvutiga; 
8. joonestab jõukohast tehnilistjoonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi; 
9. leiab teavat materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ja kasutab 

ainealast teavet kirjandusest ning internetist; 
10. kasutab toodet valmistades mitmesuguseid töövahendeid ja tööpinke, võimaluse 

korral CNC-tööpinki, valib sobivaima töötlusviisi; 
11. tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme; 
12. valmistab omanäolisi tooteid, tunneb ja kasutab erinevaid liitevõimalusi; 
13. kujundab välja oma positiivsed väärtushinnangud ja kõlbelised tööharjumused; 
14. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult 

masinaid ning töövahendeid; 
15. väärtustab töö tegemist, selle uurimist j a omandatud tagasisidet; 
16. teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü; 
17. kasutab menüüd koostades ainekirj andust j a teabeallikaid; 
18. valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi; 
19. kalkuleerib toidu maksumust 
20. tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana. 



Kasutatav õppekirjandus 

1. E.Rihvk "Puidutööd" Koolibri 2005 
2. E.Rihvk "Metallitööd" Koolibri 2007 
3. U.Kuusk"Elektrilised käsitööriistad" Põltsamaa 2005 

( 

( 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Tehnoloogia plane_eritud tundide arv: 

-- -- -- - -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Energiaallikad tänapäeva tehnoloogias - tuul, vesi, tuumaenergia. 2 Keskondja Ajalugu 
2. Tehnoloogilised probleemid toote valmistamisel kaasajal. 5 jätkusuutlik areng 
3. Erinevast materjalist tarindite montaazja demontaaZ, tehnoloogilised tarvikud. 9 
4. Keermed, tähistamine jooniste!. Keermestamise töövahendid. 2;6 Tehnoloogia ja Matemaatika 

innovatsioon 
5. Tehnilise graafika alused: ISO standardid EU maades. 7 Kunstiõpetus 
6. Lõiked tehnilise! joonisel, koostejoonis, selle lugemine ja koostamine. 8 Teabekeskkond Võõrkeel 
7. Lihtsa toote eskiisi valmistamine. 7;8 

Arvutiõpetus 
8. Puidu liited: kalasaba tapiga toote valmistamine, komposiit liimid, liimimise tehnoloogiad. 2 Väärtused ja kõlblus 
9. Liimpuittoorikute valmistamine: servliited, lamsepaplaadid, ketastoorikud. 3 
10. Puidulõiketöötlemine: puidulõikepingid, ketassaag, riht - ja paksushöövel, lihvpink. Lai - ja 10 

otspinna hööveldamine Keemia 
11. Puidu käsielektritööriistad : frees, eksentrik lihvmasinad, tikksaag, kuumaõhupuhur, höövel. 1 
12. Erinevate toodete treimine puidust, sisetreimise tehnoloogia. 10;11 
13. Puitehistöö: intarsia, puidulõige. 12;13 Kultuuriline 
14. Puitpindade viimistlemine ja katmine maalritöö materjalidega: lihvimine, toonimine, 9;13 identiteet 

lakkimine, pahteldamine, värvimine, õlitamineo Pinnakatte tehnoloogiad. Füüsika 
15. Terase tootmine, liigid, omadused ja kasutusalad 2 Tervis ja ohutus 
16. Metalli masinlõiketöötlemine: treimine ja freesimine. Materjali lõike elemendid - treiterad, 6 

ketas - ja pöialfreesid. Lõiketerade ehitus, metallkeraamilised lõikeelemendid, terade 
kinnitamine trei - ja freespingile. Tsenterpukkja masinkruustangid, detaili kinnitamine 
tööpinki Elukestev õpe ja 

17. Lõike reziim id treimiselja freesimisel vastavalt töödeldavale materjalile 6 karjääri planeerimine 
18. Käsi - ja automaatettenihkega materjali töötlemine. CNC masintööpingid. 10 
19. Sise - ja väliskeermestamise tehnoloogia 11;12;13 
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20. Metallide abrasiivtöötlus, nurklihvija ja käi 11;12;13 Inimeseõpetus 
21. Metallide keevitamine, MIGIMAG ja MMA keevitamise tehnoloogia 11;12;13 
22. Metalli vonntaondamine e. kohrutamine ja trugimine treipigi abil, toote mlmistamise 11;12;13 

tehnoloogia. 
23. Tervisekaitse - ja tööohutusnõuded, ohutud töövõtted. 14 

Kodanikualgatus ja 
24. Projektõppe valikteemad: toote tehnoloogiline planeerimine, tehnoloogilised tarvikud, 3;4;5;15 ettevõttlikus 

õppevahendite ja tarbeesemete valmistamine, toote valmistamine erinevatel tööpinkidel. 
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Oppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: III Klass: I 8. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P] ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Toiduainete IÜhmadMillestjuhinduda toiduvalikul 16;17 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 
2. Toitained. Toitainelise koostise arvutamine. 17;18;19 krujääri planeerimine 
3. Kala ja lihatoidud. 17;18;19 Keskkond ja Terviseõpetus 
4. Munatoidud. 17;18;19 jätkusuutlik areng 
5. Vormiroad. 17;18;19 Kodanikualgatus ja Kunstiõpetus 
6. Küpsetised. Pärmi-, mure-, leht-, keedutaigen. 17;18;19 ettevõtlikkus 
7. Peolaua katmine. Käitumine peolauas, restoranis. 16 Kultuuriline Ajalugu 

I 

8. Teadlikja säästlik tarbimine. 20 identiteet 
9. Rõivaste hooldamine. HooIdusmärgid. 13 Teabekeskkond Keeleõpetus 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon Informaatika 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus Matemaatika 
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Õppeaine: Tehnoloogia 
Kooliaste: III I Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omandab globaalse vaate, analüüsimis- ja sünteesimisoskuse ning tervikliku 

maailmapildi; 
• suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel; 
• tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt 

ja loovalt; 
• oskab lugeda tööjoonist ja juhendit; 
• tunnetab oma võimeid ja oskab teha otsuseid edasisel kutsevalikuI; 
• tuleb toime koduse majapidamisega 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. analüüsib toote valmistamise protsessi ning sünteesib uusi teadmisi; 
2. kirjeldab tehnoloogilise maailma saavutusi ja rolli tuleviku töömaailmas 
3. oskab oma tegevust planeerida, orienteerub töömaailmasja teab oma eelistusi 

eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul; 
4. iseloomustab tänapäevast tootmisprotsessi, kirjeldab selle toimimist ning 

terviklikkust; 
5. teadvustab tehnoloogiajainimese vastastikust mõju ning analüüsib tehnoloogia 

uuendusIikke arenguväljavaateid; 
6. loeb skeeme, lihtsat kooste ja ehitusjoonist; 
7. teadvustab ning järgib tervisekaitse- j a tööohutusnõudeid, kasutab ohutult 

masinaid ning töövahendeid; 
8. organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada 

tööülesandeid; 
9. suhtleb töö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega (nt meili teel jne.), 

et saada vajalikku infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada; 
10. mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlaskehtivate 

seaduste ja normidega; 
11. kasutab kodundusalast ainekirjandust ja teabeallikaid; 
12. tuleb toime koduse majapidamise ja eelarvega ning käitub teadliku tarbijana. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E.Rihvk "Puidutööd" Koolibri 2005 
2. E.Rihvk, M.Soobik "Metallitööd" Koolibri 2007 
3. V.Kuusik "Elektrilised käsitööriistad" Põltsamaa 2005 
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Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Tehnoloogia planeeritud tundide arv: 31 

õ 'P] !lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Hooned ja nende osad. Ehitusjoonisedja nendel kasutatavad tingmärgid 6 Keskondja 
2. Korruseplaani joonestamine 6 jätkusuutiik areng Matemaatika 

3. Ülekandemehhanismid, nende leppemärgidja kinemaatilised skeemid 4 Tehnoloogia ja 
4. Masinadetailide asendatavus, ist ja lõtk. 5 innovatsioon Füüsika 
5. Tehnika tulevikus, mehhatroonika ja robootika arendused. 2;5;10 
6. Lihtsa masinaelemendi kinemaatilise skeemi joonestamine 5 

Teabekeskkond Keemia 
7. Elektrienergia tootmine ja jaotamine. Vahelduwool. Elektrimootorid. Kaitsemaandused. 2 
8. Elektriskeemid, leppemärgid elektriskeemidel, elektrijuhtmestk. 5 
9. Koduelektriseadmed, nende ühendamis - ja kasutusnõuded tänapäeval 6 
10. Korruse elektriskeemi joonestamine korruseplaanile 2 
11. Elektroonika komponendid, tingmärgid, tööpõhimõte ja lihtsamad rakendusskeemid. 5 Väärtused ja kõlblus 
12. Lihtsa elektroonikaseadme valmistamine tehnoloogia, elektroonika skeemi joonestamine, 1;6 
13. trükkplaadi valmistamine ja komponentide jootmine plaadile 

14. Elektrikäsitööriistad. Üldiseloomustus ja kaasajal esitatavad nõuded. 2;5 
15. Lõiketarvikud elektrikäsitööriistadel 2;10 
16. Lihv ja abrasiivmaterjalid elektrikäsitööriistadel 2;10 Kultuuriline Terviseõpetus 
17. Lisatarvikud nurklihvijale, tikksaelele, kuumaõhupuhurile. 2;10 identiteet 
18. Minitööpink e. lisarakised elektrikäsitööriistadele. 2;10 

Tervis ja ohutus 
19. Eriohutusnõuded elektrikäsitööriistadega töötamisel, tuleohutusnõuded 7 Võõrkeeled 
20. Hoiatusmärgid ja individuaalkaitsevahendid ja nende kasutamine 6 
21. Esmaabi tööõnnetuse korral. 7;9 Elukestev õpe ja 

I karjääri planeerimine 
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22. Projektõppe valikteemad: 3 
Uurimustöö elektrilise käsitööriista kasutusvaldkondade kohta 4 
Lihtsa elektroonilise seadme konstrueerimine ja valmistamine valmistamine 8 Kodanikualgatus ja 
Lõimingainetega seotud projektide teostamine tehnoloogiaõpetuse baasil 9;10 ettevõttIikkus 
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Oppeaine: Tehnoloogiaõpetus 
Kooliaste: III Klass: 19. Oppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekoITanumber: 2 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 4 

-- -

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Looduslikudja tekstiilkiudained, nende omadused ja hooldus 11 Keskkond ja Loodusõpetus 

jätkusuutlik areng 
2. Tarbija õigused ja kohustused 11;12 Kodanikualgatusja Terviseõpetus 

ettevõtlikkus 
3. Etiketiõpetus. Käitumine, rõivastus jne. 3;9;10 Kultuuriline Kunstiõpetus 

identiteet 
Teabekeskkond Ajalugu 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon Keeleõpetus 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus Informaatika 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
1) tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
2) mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
3) kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ningjärgib neid; 
6) töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
7) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
8) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
9) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises 

maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötamisel; 
2) järgib töötamiselohutusnõudeid, hoiab korras oma töökoha; 
3) tunneb jäätmete hoolimatust köitlemisest tulenevaid ohte keskkonnale ning enda 

võimalusi jäätmete keskkonnasõbralikule käitlemisele kaasaaitamiseks; 
4) kaasutab mõõdunõusid ja kaalu; 
5) valmistab lihtsamate tervislike toitude retsepte; 
6) katab vastavalt toidukorraIe laua, valides ja paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja-

kaunistused; 
7) peab kinni üldtuntud lauakommetest; 
8) valib töövahendid vastavalt töö eesmärgile ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades; 
9) hindab rühma töötulemust; 
10) teab väljendite "kõlblik kuni..." ja "parim enne ... " tähendust; 
11) teab erinevaid looduslikke materjale, mis taimedelt ja loomadelt ja kuidas neid saab; 
12) teab materjalide saamist ja omadusi; 
13) hindab oma töö korrektsust j a esteetilisust; 
14) teab erinevaid kaunistuspisteid j a oskab neid tikkida; 
15) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi; 
16) oskab kududa parempidistest silmustest koosnevat koepinda; 
17) teab parempidise silmuse tingmärki; 
18) teab õmblusmasina osi, tehnoloogiat ja õmblemisel õmblusmasina ohutustehnikat; 
19) oskab käsitsi õmmelda lihtsamaid õmblusi; 
20) oskab heegeldada ahelsilmustja erinevat viisi kinnissilmust, tunneb nende tingmärke. 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: 14. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

--

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

Kodundus 
1 Töö organiseerimine ja hügieen 1,2,3,4,5 Tervis ja ohutus Inimeseõpetus 

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötamisel. Ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, Väärtused ja kõlblus Matemaatika 
köögi korrashoid. Jäätmete sorteerimine. Loodusõpetus 
Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. Eesti keel 
Toidu kaalumine. Retsept. Mõõtühikud 

2 Lauakombed 6, 7 Inimeseõpetus 
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud Kunst 
ja -kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks 

3 Toiduainete külmtöötlemine 8,9,10 Tervis ja ohutus Matemaatka 
Töövahendid köögis. Ohutus. Toiduainete eeltöötlemine ja külmtöötlemine. Toiduainete 
lühiajaline säilitamine. 
Võileivad. Võileibade ja piimatoodete valmistamine, degusteerimine. Võileivagrill 
Käsitöö 

1 Materjaliõpetus 2, 11,12 Keskkond ja Loodusõpetus 
Tekstiilkiudained. Looduslikud kud, nende saamine ja omadused jätkusuutlik areng Inimeseõpetus 
Töö planeerimine, vajalikud õppevahendid, ohutusnõuded käsitööklassis töötamisel Tervis ja ohutus 

2 Tikkimine 13, 14, 15 Keskkond ja Eesti keel 
Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbepisted - eelpiste, tikkpiste, ristpiste jätkusuutlik areng Kunst 
Töötamine tööjuhendi järgi, töö viimistlemine Kultuuriline Matemaatika 

identiteet 
3 Silmuskudumine 2, 16,17 Tervis ja ohutus Eesti keel 

Ohutus kudumisel. Silmuste loomine, ripskude. Töö viimistlernine Keskkond ja Kunst 
jätkusuutlik areng 

4 Omblemine 18, 19 Tervis ja ohutus Eesti keel 
Õmblusmasinaga tutvumine. Töövahendid ja ohutustehnika. Käsitsi õmblemine. Töö Keskkond ja Kunst 
viimistlemine jätkusuutlik areng 

5 Heegeldamine 20 Keskkond ja Eesti keel 
Põhisilmused, ahel-, kinnissilmus. Töö viimistlemine jätkusuutlik areng Matemaatika 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

1. tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
2. mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
3. kavandab j a teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
4. võrdleb ja kasutab erinevaid mateljale; 
5. teab ohutu töötamise põhimõtteid ningjärgib neid; 
6. töötab meeskonnasja tajub oma võimeid ühistöös; 
7. lähtub toitu valides ja valmistades telVisliku toitumise põhimõtetest; 
8. tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
9. väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb rõõmu üksinda j a koos teistega töö tegemisest 
2. tunneb ja kasutab mitmesuguseid mateljale ning töövahendeid, järgib seejuures 

ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha 
3. leiab ideid ning oskab neid esitleda 
4. saab aru tööjuhenditestja selgitavatestjoonistest 
5. tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite 
6. teab tervisliku toitumise põhialuseid 

Käsitöö 
Õpilane 
7. heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise 
8. heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi 
9. seostab käsitöölõngajämedustja eseme valmimiseks kuluvat aega 
10. kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealiseid pisteid 
11. leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmateljale 
12. töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi 
13. kavandab omandatud töövõtete baasiljõukohaseid käsitööesemeid 
14. leiab käsitööeseme kavandamisel ideid eesti rahvakunstist 
15. märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel 
16. hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust 

Kodundus 
Õpilane 
17. omandab tervisliku toitumise põhimõtted 
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18. teadvustab hügieenireeglite järgimise vajalikkust köögis töötades 
19. valib töövahendeid j a seadmeid töö eesmärgi j ärgi ning kasutab neid ohutusnõudeid 

arvestades 
20. kasutab mõõtenõusidja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid 
21. katab toidukorrajärgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu,-nõudja-kaunistused 
22. peab kinni üldtuntud lauakommetest ning hindab lauaja toitude kujundust 
23. teab väljendite "kõlblik kuni ... " ja "parim enne ... " tähendust 
24. käitub keskkonnahoidliku tarbijana 

Projektõpe 
Õpilane 
25. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena 
26. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides 
27. leiab iseseisvalt jalvõi koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid 
28. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi 
29. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
30. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane 
31. tunneb põhilisi tehnoloogiavaldkonnas kasutatavaid mateIj ale, nende omadusi j a töötlemise 

Vllse 
32. disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid 
33. teadvustab ja järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. AHeinjt. Käsitöö 5.-6. klassile. Tln Valgus 
2. L.Laus jt. Kodundus 5.-6.-klassile. Tln Valgus 
3. APink Heegeldamine. Saara KiIjastus 
4. A Pink Kudumine. Saara KiIjastus 
5. APink Õmblemine. Saara KiIjastus 
6. A Pink, K. Teder Tikkimine. Saara KiIjastus 
7. L. Laanpere Tikkimine. 
8. L.Laus Kodundus 5.-6. Klassile. 1997 Tln. Koolibri 
9. S. Masso Võileivad. 1971 Tln Valgus 
10. S. Masso tööõpetus 5.-8. Klassile. Toitlustamine. 1991 Tln Valgus 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema J Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1 __ teemanimetus: Heegeldamine. planeeritud tundide arv: 14 

õ 'P ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1 MateJjalidja töövahendid 1 Elukestev õpe ja kaJjääri Loodusõpetus 

Lõnga ja heegelnõela valik 2 planeerimine 
3 Terviseõpetus 

2. Põhisilmusedja tingmärgid 4 Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
AIgsilmus 7 Kunstiõpetus 
Abelsilmus 8 Kodanikualgatus ja 
Kinnissilmus 3varianti 9 ettevõtlikkus Ajalugu 
Aassilmus 11 
Poolsammas 12 Kultuuriline identiteet Keeleõpetus 
Ühekordne sammas 13 

14 Teabekeskkond Matemaatika 
3. Tuletatud silmused 15 

Nupp 16 Tervis ja ohutus 

4. Ringheegeldamine Väärtused ja kõlblus 

5. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete baasil 

6. Praktilise töö teostamine vastavalt kavandile. 
Viimistlemine 
Eseme hooIdamine 

-
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 5. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äIj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kudumine planeeritud tundide arv: 14 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kudumismaterjalid ja töövahendid 1 Elukestev õpe ja karjääri Loodusõpetus 

Lõngavöö 2 planeerimine 
Harutatud lõnga kasutamine 3 Terviseõpetus 

4 Keskkond j a jätkusuutiik 
2. Sihnuste loomine 7 areng Kunstiõpetus 

Algsilmuse moodustamine 8 
9 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

3. Sihnuste kudumine 11 ettevõtlikkus 
Parempidine silmus 12 Keeleõpetus 
Ripskude 13 Kultuuriline identiteet 
Sõhneline äär ja sihnuseline äär 14 Matemaatika I 

Pahempidine silmus 15 Teabekeskkond 
Labane kude 16 

Tervis ja ohutus 
4. Põhikoed 

Tingmärgid Väärtused ja kõlblus 
Koekirjad 
Soonikkude 
Maleruudukiri 

5. Kudumi lõpetamine 
Sihnuste varrastelt mahakudumine 

6. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete baasil 

7. Praktilise töö teostamine vastavalt kavandile 
Viimistlemine. Eseme hooldamine 

--_._-
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 3 teema nimetus: Tikkimine planeeritud tundide arv: 12 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. TikkimismateIjalid, töövahendid 1 Elukestev õpe ja kaIjääri Loodusõpetus 

Tikand eesti rahvakunstis 2 planeerimine 
Pistete klassifitseerimine 3 Terviseõpetus 

4 Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
2. Üherealised pisted 10 Kunstiõpetus 

Eelpiste, tikkpiste, järelpiste, varspiste, ahelpiste 11 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 
Tikkimislõnga jätkamine 12 Ajalugu 

13 Kultuuriline identiteet 
3. Kaherealised pisted 14 Keeleõpetus 

Üle1oomispiste, sämppiste, aedpiste, ristpiste 15 Teabekeskkond 
16 Matemaatika 

4. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete põhjal Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 

5. Praktilise töö teostamine vastavalt kavandile 
I Viimistlemine, eseme hooIdamine 

----
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 4 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 6 

-

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Oppeköök 1 Elukestev õpe ja kaIjääri Loodusõpetus 

Ohutustehnika nõuded köögis 5 planeerimine 
Isikliku hügieeninõuded köögis töötades 6 Terviseõpetus 
Sobiv rõivastus 17 Keskkond j a j ätkusuutlik 

18 areng Kunstiõpetus 
2. Meie igapäevane toit 19 

Toiduained, toitained 20 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
Toiteväärtus 21 ettevõtlikkus 

22 Keeleõpetus 
23 Kultuuriline identiteet 

3. Toidu valmistamine 24 Informaatika 
Lihtsamate võileibade valmistamine Teabekeskkond 
Soojad võileivad Matemaatika 
Võileivatordid ja küpsisetordid Tehnoloogia ja 
Mahlajoogid innovatsioon 

4. Laua katmine Tervis ja ohutus 
Käitumine lauas 
Üldtunnustatud etiketireeglid Väärtused ja kõlblus 
Köögi korrastamine 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 5. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 5 teema nimetus: Projektõpe planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
l. Projektitöö- 1 Elukestev õpe ja katjääri Loodusõpetus 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või 2 planeerimine 
aineprojekti vahel. 3 Terviseõpetus 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 25 Keskkond ja jätkusuutlik 
valdkonnast. 26 areng Kunstiõpetus 
Projekti valikullähtutakse kohalikest traditsioonidest, uudistest, 27 
tavapärastest töötlemisviisidest ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvist 28 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

29 ettevõtlikkus 
30 Keeleõpetus 

Kultuuriline identiteet 
Informaatika 

Teabekeskkond 
Matemaatika 

Tehnoloogiaja innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äIj ekorranumber: 6 teema nimetus: Tehnoloogiaõpetus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P] JeSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Traaditööd 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Ettevalmistamine vormimiseks 2 karjääri planeerimine 
3 Terviseõpetus 

2. Traaditöö põhivahendidja põhivõtted 4 Keskkond ja 
- Painutamine 31 jätkusuutIik areng Kunstiõpetus 
- Aasastamine 32 
- Mähkimine 33 Kodanikualgatus jka Ajalugu 
- Rõngaste valmistamine ettevõtlikkus 
- Keeleõpetus 

3. Traadi jootmine Kultuuriline 
identiteet Matemaatika 

4. Traatehised 
Teabekeskkond Füüsika 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 



( 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II 1 Klass: 16 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab töödja töö tegijat; 
• mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
• kavandab j a teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
• võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
• teab ohutu töötamise põhimõtteid ningjärgib neid; 
• töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
• lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 
• tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
• väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises 

maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb rõõmu üksinda j a koos teistega töö tegemisest; 
2. tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures 

ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha; 
3. leiab ideid ning oskab neid esitleda; 
4. saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest; 
5. tunneb põhilisi toiduaineid j a nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite; 
6. teab tervisliku toitumise põhialuseid; 
7. tunneb oma kodukoha j a Eesti kultuuritraditsioone 

Käsitöö 
Õpilane 
8. kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid 
9. leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist 
10. leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale 
11. töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi 
12. heege1dab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke 
13. seostab käsitöölõngajämedustja eseme valmimiseks kuluvat aega 
14. järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha 
15. hindab oma töö korrektsust j a esteetilisust 
16. kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid 
17. märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevaste1 esemetel 
18. kirj eldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid 
19. kirj eldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist 
20. eristab telgedel kootud kangaid trikotaazist ning võrdleb nende omadusi 
21. seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust j a palistust 
22. lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme 
23. mõistab täpsuse vajalikkust õmblemise1 ningjärgib seda oma töös 



( 
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Kodundus 
Õpilane: 
24. teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi 
25. võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust 
26. teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil 
27. hindab oma toitumishatjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb 

ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks 
28. teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades 
29. koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab 

rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel 
30. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust teadvustab hügieenireeglite 

järgimise vajadust köögis töötades 
31. kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid 
32. valib töövahendidja seadmed töö eesmärgijärgi ning kasutab neid ohutusnõudeid 

arvestades 
33. valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja 

kuumtöötlemistehnikaid 
34. katab toidukorrajärgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõudja-

kaunistused 
35. peab kinni üldtuntud lauakommetest ning hindab lauaja toitude kujundust 
36. teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid 
37. planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooIdusmärkide järgi 
38. näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust 
39. teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid 

Projektõpe 
Õpilane 
40. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena 
41. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides 
42. leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid 
43. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi 
44. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
45. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane 
46. mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust 

igapäevaelus 
47. tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise 
48. disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid 
49. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 
50. väärtustab ja järgib tööprotsessis väljakujunenud käitumismaneere 

Kasutatav õppekirjandus 

1. .AHeinjt. Käsitöö 5.-6. klassile. Tln Valgus 
2. L.Lausjt. Kodundus 5.-6.-klassile. Tln Valgus 
3. APink Heegeldamine. Saara Kirjastus 
4. A Pink Kudumine. Saara Kitjastus 
5. APink Õmblemine. Saara Kirjastus 



6. L. Kivilo Õmblusmaterjalid. 1988 Tln. Valgus 
7. P. Blankin- SalminMood läbi aegade. 1998 Tln. Eesti Entsükloppediakirjastus 
8. L. Kivilo Lapitehnika. 
9. L. Laus Kodundus 5.-6. Klassile. 1997 Tln. Koolibri 
10. S. Masso tööõpetus 5.-8. Klassile. Toitlustamine. 1991 Tln Valgus 

( 

e 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1 teema nimetus: Heegeldamine planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P: peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
l. Reegelmaterjalid ja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Lõnga ja heegelnõela sobivus 2 karj ääri planeerimine 
3 Terviseõpetus 

2. Motiivide heegeldamine 4 Keskkond ja 
Reegelskeemi lugemine 7 jätkusuutlik areng Kunstiõpetus 
Edasi-tagasi heegeldatav ruut 8 
Tähekujuline motiiv 9 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
Vanaemamotiiv 10 ettevõtlikkus 

11 Keeleõpetus 
3. Motiivide ühendamine 12 Kultuuriline 

Motiivide viimistlemine 13 identiteet Matemaatika 
14 

4. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete baasil 15 Tervis ja ohutus 

5. Praktilise töö teostamine vastavalt kavandile. Viimistlernine. Eseme hooIdamine. Väärtused ja kõlblus 

--
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kudumine planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P JeSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kudumismaterjalidja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Lõnga ja varraste sobivus 2 karjääri planeerimine 
3 Terviseõpetus 

2. Ringselt kudumine 4 Keskkond ja 
Soonikkoed 7 jätkusuutIik areng Kunstiõpetus 

8 
3. Sokid Eesti rahvakunstis, kudumise ajalugu, traditsioonid 9 Kodanikualgatus ja Ajalugu 

10 ettevõtlikkus 
4. Sokkide kavandamine 11 Keeleõpetus 

Soki osad 12 Kultuuriline 
Soki silmuste arvutamine 13 identiteet Matemaatika 

14 
5. Sokisäär 15 Tervis ja ohutus 

6. Sokikand Väärtused ja kõlblus 
Tugevdamise võimalused 
Kannalakk 
Kannapõhi 
Kannakiil 

7. Sokilaba 

8. Sokiots 
Kahandamise erinevad võimalused 

9. Viimistlemine 
--
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: J 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3 teema nimetus: Õmblemine planeeritud tundide arv: 14 

õ 'p ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Looduslikud kiudained, nende saamine ja omadused 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

2 karjääri planeerimine 
2. Kanga liigid: 3 Terviseõpetus 

Telgedel kootud kangad 4 Keskkond ja 
Silmuskoelised kangad 19 jätkusuutlik areng Kunstiõpetus 
Mittekootud kangad 20 

21 Kodanikualgatus ka Ajalugu 
3. Kangastelgede tööpõhimõte 22 ettevõtlikkus 

Koe- ja lõimelõnga suund 23 Keeleõpetus 
Kultuuriline 

4. Õmblusmaterjalid ja õmblemiseks vajalikud töövahendid identiteet Matemaatika 

5. Õmblusmasin Tervis ja ohutus Keemia 
Ohutusnõuded õmblusmasinaga töötamisel 
Õmblusmasina detailid Väärtused ja kõlblus 
Õmblusmasina niiditamine 
Õmblusmasina hooldamine 

6. Õmblemise tehnoloogia 
Traageldamine 
Lihtõmblus 
Äärestamine 
Palistused 
Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud 

7. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II klass: 16. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Õppeköök 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Ohutusnõuded köögis töötamisel 5 katjääri planeerimine 
Hügieeninõuded köögis töötamisel 6 Terviseõpetus 

7 Keskkond ja 
2. Tervisliku toitumise põhimõtted. Toidupüramiid. 24 jätkusuutlik areng Kunstiõpetus 

Toiduainerühmade üldiseloomustus: 25 Ajalugu 
0 Teravili ja teraviljasaadused 26 Kodanikualgatus ja 
0 Piimja piimasaadused 27 ettevõtlikkus Keemia 
0 Aedvili 28 
0 Liha ja lihasaadused 29 Kultuuriline 
0 Kala ja kalasaadused 30 identiteet 
0 Munad ja toidurasvad 31 

32 Teabekeskkond 
3. Tarbija info (pakendiinfo) 33 

34 Tervis ja ohutus 
4. Teadlikja säästlik tarbimine 35 

Jäätmete sortimine 36 Väärtused ja kõlblus 
37 

5. Salatid 38 
Salatite jaotus 39 
Salatite valmistamise ja serveerimise võimalused 
Salatikastmed 

6. Lauakatmine 
Käitumine lauas 



7. I Piim j a piimasaadused 
Kuumutamata kohupiima toidud 

8. I Aedvilja toiduks ettevalmistamine 
Puuvilja toiduks ettevalmistamine 
Toores aedviIi toidulaual 
Dipikastmed 
Puuvilja serveerimine 

9. I Järeltööd 
Korrastustööd 

,1"""\ ~ 



I""', r"l 

Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5 teema nimetus: Projektõpe planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Projektitöö- Elukestev õpe ja karjääri Loodusõpetus 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või 40 planeerimine 
aineprojekti vahel. 41 Terviseõpetus 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 42 Keskkond ja jätkusuutlik 
valdkonnast. 43 areng Kunstiõpetus 
Projekti valikullähtutakse kohalikest traditsioonidest, uudistest, 44 
tavapärastest töötlemisviisidest ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvist 45 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

ettevõtlikkus 
Keeleõpetus 

Kultuuriline identiteet 
Informaatika 

Teabekeskkond 
Matemaatika 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 6 teema nimetus: Tehnoloogiaõpetus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

Plekitööd 46 Elukestev õpe ja 
47 katjääri planeerimine Terviseõpetus 

Ettevalmistamine vormimiseks 48 
49 Keskkond ja Kunstiõpetus 

Töövahendid ja põhivõtted 50 jätkusuutlik areng 
- Painutamine Ajalugu 
- Pleki taondamine e. Kohrutamine Kodanikualgatus ja 
- Pleki ja traadi ühendamine ettevõtlikkus Keeleõpetus 

Metallesemete viimistlemine Kultuuriline Matemaatika 
identiteet 

Füüsika 
Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 



Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab töödja töö tegijat; 
• mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
• kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
• võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
• teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid; 
• töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 

( • lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest; 

e 

• tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
• väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
l. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

tunneb rõõmu üksinda j a koos teistega töö tegemisest 
arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 
teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materj ale 

kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 
ainekirj andust 
tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit 
analüüsib enda loomingulisija tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks 
õpinguteks 
valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü ning valmistab 
erinevaid toite 
tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana 

Käsitöö 
Õpilane 
9. tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid 
10. kasutab ispiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid 
11. arutleb töö j a tehnoloogia muutumise üle ühiskonna arengus 
12. täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt 
13. valib tööeseme valmistamiseks sobivaid mateIjale, töövahendeid, tehnikaidja 

viimistlusvõtteid 
14. koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades, koob ringselt 
15. oskab lugeda äärepitside heegelskeemi ning seda heegeldada 
16. leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid 



( 
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Kodundus 
Õpilane 
17. teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma tervisele 
18. analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid 

säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid 
19. analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud j a mitmekülgse menüü 
20. teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada 
21. arvestab riihmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi j a hinnanguid 
22. kasutab menüüd koostades ainekiIj andust j a teabeallikaid 
23. kalkuleerib toidu maksumust 
24. teab toiduainete kuumtöötlemise viise 
25. tunneb peamisi maitseaineidja roogade maitsestamise võimalusi 
26. valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi 
27. mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel 
28. tunneb põhilisi korrastustöid j a-tehnikaid ning oskab mate~ ali omaduste ja määrdumise järgi 

leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi 
29. teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe seoseid 
30. oskab koostada leibkonna eelarvet 

Projektõpe 
Õpilane 
31. teadvustab end rühmatöö, proj ektitöö j a teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena 
32. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides 
33. leiab iseseisvalt jalvõi koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid 
34. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi 
35. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
36. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane 
37. väärtustab tehnoloogia eetilisust ning tarbib ressursse keskkonda säästvaltjajätkusuutlikult 
38. valib toote valmistamiseks sobivaid mateljale, töövahen deid ning töötlemisviise 
39. esitleb ja analüüsib tehtudtööd 
40. teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. AHeinjt Käsitöö 7.-8. Klassile. Tln Valgus 
2. L. Laus jt Kodundus 7.-9. Klassile. Tln Koolibri 
3. A Pink Heegeldamine. Saara KiIjastus 
4. A Pink Kudumine. Saara KiIjastus 
5. A Pink, K. Teder Tikkimine. Saara KiIjastus 
6. L. Laanpere Tikkimine. 
7. E. Aljasmets Heegeldamine ja silmuskudumine 



( 
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8. L. Kivilo Kindad 
9. S. Masso Tööõpetus 5.-8. Klassile. Toitlustamine. 1991 Tln Valgus 
10. L. Laus Kodundus 7.-9. Klassile, 1998 Tln Koolihri 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundu 
Kooliaste: III Klass: I 7. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1 teema nimetus: Kudumine planeeritud tundide arv: 14 

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Kindad Eesti rahvakunstis 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Kirikindad, etnograafilised kindakiIjad 3 kaIjääri planeerimine 
4 Kunstiõpetus 

2. Kinnaste kudumiseks sobivad lõngad ja vardad 5 Keskkond ja 
Vajalikud töövahendid 9 jätkusuutlik areng Ajalugu 

10 

3. Labakinda osad 11 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 
Kindarandma kudumise võimalused (sakiline äär, diagonaaIne soonik) 12 ettevõtlikkus 
KiIjamine 13 Informaatika 

Kirjakord 14 Kultuuriline 
16 identiteet Matemaatika 

4. Kinda silmuste arvutamine 
Kindaranne Teabekeskkond 

5. Kindalaba Tehnoloogia ja 
Pöidlaava innovatsioon 

6. Kindaotsa kudumise võimalused Tervis ja ohutus 

7. Pöial Väärtused ja kõlblus 

8. Kinnaste lõpetamine, viimistlemine, hooIdamine 

- - ----------
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 7. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 2 teema nimetus: Heegeldamine planeeritud tundide arv: 12 

õ ~Pl ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Reegeldamiseks vajalikud mateljalidja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Reegeläärise tegemiseks sobilik kangas 3 karjääri planeerimine 
Reegeläärise tegemise võimalused - eraldi heegeldatud äärepits 4 Kunstiõpetus 

- külgeheegeldatud äärepits 5 Keskkond ja 
9 jätkusuutlik areng Ajalugu 

2. Mateljali ettevalmistamine 10 
Traageldamine 11 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 

12 ettevõtlikkus 
3. Reegelsilmuste tingmärgid 13 Informaatika 

Tuletatud silmused 14 Kultuuriline 
Reegelskeemi lugemine 15 identiteet Matemaatika 

16 
4. Nurgakilj a moodustamine Teabekeskkond 

5. Reegeltöö kavandamine õpitud töövõtete baasil Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

6. Reegeltöö teostamine vastavalt kavandile. Viimistlemine. 
Tervis ja ohutus 

7. Reegeltöö hooldamine 
Väärtused ja kõlblus 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 7. üppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 3 teema nimetus: Tikkimine planeeritud tundide arv: 12 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Tikkimismatetjalidja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Pinnatäitepistete kasutamine Eesti rahvakunstis 3 katjääri planeerimine 
4 Kunstiõpetus 

2. Lõngaotste kinnitamine 5 Keskkond ja 
Lõnga jätkamise võimalused 9 jätkusuutlik areng Ajalugu 

10 
3. Pinnatäite e. vaibapisted 11 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 

12 ettevõtlikkus 
4. Tikkimistöö kavandamine 13 Informaatika 

Mustri paigutamine ja kandmine riide le 14 Kultuuriline 
16 identiteet Matemaatika 

5. Tikkimistöö teostamine vastavalt kavandile. Viimistlemine. Hooidamine 
Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlb1us 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: 17. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 4 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 8 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 
1. Oppeköögi sisustus 1 Loodusõpetus 

Ohutusnõuded köögis töötamisel 2 Keskkond ja 
Hügieeninõuded köögis töötamisel 7 jätkusuutIik areng Terviseõpetus 

8 
2. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest 17 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 

18 ettevõtlikkus 
3. Kuumtöötlemise põhiviisid 19 Informaatika 

20 
4. Suppide ja kissellide keetmine 21 Teabekeskkond Matemaatika 

22 
5. Pajaroad 23 Tehnoloogia ja 

24 innovatsioon 
6. Lõunalaua katmine 25 

Käitumine lauas 26 Tervis ja ohutus 
27 i 

7. Toiduvalmistamisel kasutatavate seadmete korrashoid, hooldus 28 Väärtused ja kõlblus 
I 29 

8. Prügi käitlemine 30 

9. Puhastusvahendid ja nende omadused 

10 Rõivaste ja jalanõude. hooIdamine 

--_. 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: 17. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema J Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 5 . teema nimetus: Projektõpe planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Projektitöö- Elukestev õpe ja katjääri Loodusõpetus 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või 12 planeerimine 
aineprojekti vahel. 13 Terviseõpetus 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 16 Keskkond ja jätkusuutlik 
valdkonnast. 31 areng Kunstiõpetus 
Projekti valikullähtutakse kohalikest traditsioonidest, uudistest, 32 
tavapärastest töötlemisviisidest ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvist 33 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

34 ettevõtlikkus 
35 Keeleõpetus 
36 Kultuuriline identiteet 

Informaatika 
Teabekeskkond 

Matemaatika 
Tervis ja ohutus 

Tehnoloogia ja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: 17. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekorranumber: 6 teema nimetus: Tehnoloogiaõpetus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P] [leSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Puidutööd 9 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

PuitmateIjalid 10 katjääri planeerimine 
11 Kunstiõpetus 

2. Puidu tooteks vormimine 12 Keskkond ja 
- mõõtmine 16 jätkusuutIik areng Ajalugu 
- märkirnine 37 
- vestmine 38 Kodanikualgatus jka Keeleõpetus 
- saagimine 39 ettevõtlikkus 
- hööveldamine 40 Informaatika 

Kultuuriline 
3. Puidu viimistlernine identiteet Matemaatika 

Teabekeskkond 

Tervis ja ohutus 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 

--
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Õppeaine: Käsitöö .ia kodundus 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
• mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
• kavandab ja teostab oma ideid ninglahendab loovah endale võetud ülesandeid; 
• võrdleb ja kasutab erinevaid materjale; 
• teab ohutu töötamise põhimõtteid ningjärgib neid; 
• töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös; 
• lähtub toitu valides ja valmistades telVisliku toitumise põhimõtetest; 
• tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
• väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

tunneb rõõmu üksinda j a koos teistega töö tegemisest 
arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 

teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale 
kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 
ainekirj andust 
tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit 
analüüsib enda loomingulisija tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks 
õpinguteks 
valib telVislikku toitu, koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü ning valmistab 
erinevaid toite 
tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana 

Käsitöö 
Õpilane 
9. märkab originaalseid j a leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis 
10. kavandab isikupäraseid esemeid 
11. tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid 
12. kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid 
13. otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist 
14. esitleb või eksponeerib oma tööd 
15. täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt 
16. kirj e1dab keemiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist j a hooldamist 
17. võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele 
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18. valib tööeseme valmistamiseks sobivaid mate~ale, töövahendeid, tehnikaid ja 
viimistlusvõtteid 

19. võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogiaja õmbleb endale rõivaeseme 
20. koob erinevaid koekirju, kahandab ja kasvatab silmuseid 
21. leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid 

Kodundus 
Õpilane 
22. teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete 

vajalikkust ja allikaid 
23. analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid 

säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid 
24. analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü 
25. teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada 
26. võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab toitumistavasidmõjutavaid tegureid 
27. arvestab riihmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid 
28. kasutab menüüd koostades ainekirj andust j a teabeallikaid 
29. kalkuleerib toidu maksumust 
30. hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud elukutseteks või hobideks 
31. teab toiduainete kuumtöötlemise viise 
32. tunneb peamisi maitseaineidja roogade maitsestamise võimalusi 
33. valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi 
34. küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid 
35. mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel 

Projektõpe 
Õpilane 
36. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena 
37. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides 
38. leiab iseseisvalt jalvõi koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid 
39. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi 
40. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
41. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane 
42. Kasuta ülesannet lahendades ainekirjandustja teabeallikaid 
43. Õpib leidma tehnilise lahenduse kodustele korrastus- ja remonditöödele 
44. Teab töömaailma tänapäevaseid toimimise viise 
45. Teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A.Heinjt., Käsitöö 7.-8. klassile. Tln Valgus 
2. L.Lausjt., Kodundus 7.-9.-klassile. Tln Valgus 



3. APink, Heegeldamine. Saara KiIj astus 
4. A Pink, Kudumine. Saara Kirjastus 
5. APink, Õmblemine. Saara Kirjastus 
6. A Pink, K. Teder, Tikkimine. Saara Kirjastus 
7. L. Laanpere, Tikkimine. 
8. V. Kivistik, Pilutikand 
9. L. Kivi1o, Õmblemine 

( 

e 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 8. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 1 teema nimetus: Kudumine planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kampsuni või vesti kudumiseks sobivad lõngadja vardad 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Kampsuni või vesti kavandamine 2 karjääri planeerimine 
Lõigete konstrueerimine 3 Kunstiõpetus 

4 Keskkond ja 
2. Palmikkoed, tingmärgid 5 jätkusuutlik areng Ajalugu 

Patentkoed, tingmärgid 9 
Ridade arvu määramine 10 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 

11 ettevõtlikkus 
3. Kampsuni või vesti silmuste arvutamine 12 Matemaatika 

13 Kultuuriline 
4. Seljaosa 14 identiteet 

Seljaosa käeavad 15 
Seljaosa kaelaava 18 Teabekeskkond 

20 
5. Esiosa 21 Tervis ja ohutus 

Esiosa käeavad 
Esiosa kaelaava Väärtused ja kõlblus 

6. Varrukad 

7. Kootud detailide ühendamise võimalused 

8. Kaelus 

9. Kudumi viimistlemine, hooIdamine 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: 18. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 2 teema nimetus: Tikkimine planeeritud tundide arv: 12 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Tikkimiseks kasutatavad mateIjalid ja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Ohutustehnika nõuded 2 karjääri planeerimine 
3 Kunstiõpetus 

2. Pilutikandi ajaloost 4 Kodanikualgatus ja 
Pilutikand Eesti rahvarõivastel 5 ettevõtlikkus Ajalugu 
Pilutamiseks sobivad materjalid 11 
Pilutikandite liigitus 14 Kultuuriline Keeleõpetus 

15 identiteet 
3. Pilutamise eeltööd 18 Informaatika 

Pilujoone otsa tegemine 21 Teabekeskkond 
Matemaatika 

4. Lihtpilu Tervis ja ohutus 
Sammaspilu 
Sik-sak pilu Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
5. Pilunurk 

Narmad Väärtused ja kõlblus 

6. Tikkimistöö kavandamise õpitud töövõtete baasil 

7. Tikkimistöö teostamine vastavalt kavandile 
Viimistlemine. HooIdamine 

-------- _ .. _- -_ ... _-- ----
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Oppeaine: Käsitöö .ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 8. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 3 teema nimetus: Õmblemine planeeritudtundide arv: 12 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Keemislised kiud 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ja omadused 2 karjääri planeerimine 
Tekstiilmateljalide hooldusterminid 3 Kunstiõpetus 

2. Õmblusmasin 4 Keskkond ja 
Niiditamine 6 jätkusuutlik areng Keeleõpetus 
Poolimine 9 
Õmblusmasina nõela vahetamine 10 Kodanikualgatus ja Matemaatika 
Õmblusmasina levinumad tõrked, nende leidmine ja kõrvaldamine 14 ettevõtlikkus 

3. Õmblemise tehnoloogia 15 Keemia 
Edasi-tagasi kinnitus 17 Kultuuriline 
Kahekordne õmblus 18 identiteet 
Katteriidega sisselõikeline kinnis 19 

4. Diagonaalkandid 20 Teabekeskkond 
- tegemine 21 
- jätkamine Tervis ja ohutus 
- nõgusaja kumerajoone töötlemine 

Väärtused ja kõlblus 
5. Mõõduvõtmine 

Rõiva suurusnumbri määramine 
Lõigetele kantud tingmärgid 
Lõigete valimine vajadused kohandamine 

6. Lõigete paigutamine riidele 
Detailide riidest väljalõikamine 

7. Sissevõtuvoldid 
8. Ühendusõmblused 
9. Servade töötlemine kandiga 
10. Servamine 
11. Õmblustööde viimistlemine. Hooldamine. 
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Oppeaine: Käsitöö .ia kodundus 
Kooliaste: III Klass: 18. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äIj ekorranumber: 4 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 6 

-- --

õ 'Pl ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Toiduainete rühmad 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Millest juhinduda toiduvalikul 7 kaIjääri planeerimine 
Toitained 8 Terviseõpetus 
Toiteainelise koostise arvutamine 22 Keskkond ja 

23 jätkusuutlik areng Ajalugu 
2. Eestlaste toit läbi aegade 24 

Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid 25 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 
26 ettevõtlikkus 

3. Kala ja lihatoidud 27 Informaatika 
28 Kultuuriline 

4. Munatoidud 29 identiteet Matemaatika 
30 

5. Vormiroad 31 Teabekeskkond Keemia 
32 

6. Küpsetised 33 Tehnoloogia ja 
Pärmi-, mure-, leht-, keedutaigen 34 innovatsioon 

35 
7. Peolaua katmine Tervis ja ohutus 

Käitumine peolauas, restoranis 
Väärtused ja kõlblus 

8. Teadlikja säästlik tarbimine 

9. Rõivaste hooldamine 
Hooldusmärgid 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: 18. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 5 teema nimetus: Tehnoloogiaõpetus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P1 ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Puidutööd 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Puidu treimine 2 karjääri planeerimine 
3 Kunstiõpetus 

2. Puitehistöö 5 Keskkond ja 
42 jätkusuutlik areng Ajalugu 

3. Klaasitööd 43 
44 Kodanikualgatus ja Keeleõpetus 
45 ettevõtlikkus 

Matemaatika 
Kultuuriline 
identiteet 

Teabekeskkond 

Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 8. Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekorranumber: 6 teema nimetus: Projektõpe planeeritud tundide arv: 16 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Projektitöö- 1 Elukestev õpe ja kaJjääri Loodusõpetus 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või 2 planeerimine 
aineprojekti vahel. 3 Terviseõpetus 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 4 Keskkond ja jätkusuutlik 
valdkonnast. 5 areng Kunstiõpetus 
Projekti valikullähtutakse kohalikest traditsioonidest, uudistest, 6 
tavapärastest töötlemisviisidest ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvist 36 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

37 ettevõtlikkus 
38 Keeleõpetus 
39 Kultuuriline identiteet 
40 Informaatika 
41 Teabekeskkond 

Matemaatika I 

Tervis ja ohutus 

Tehnoloogiaja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 
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Õppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

• tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat; 
• mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale; 
• kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid; 
• võrdleb ja kasutab erinevaid mateljale; 
• teab ohutu töötamise põhimõtteid ning j ärgib neid; 
• töötab meeskonnas j a tajub oma võimeid ühistöös; 
• lähtub toitu valides ja valmistades telVisliku toitumise põhimõtetest; 
• tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana; 
• väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

tunneb rõõmu üksinda j a koos teistega töö tegemisest 
arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle 

teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja matelj ale 
kasutab loovülesannete täitmiseks mateljali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 
ainekilj andust 
tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit 
analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks 
õpinguteks 
valib telVislikku toitu, koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü ning valmistab 
erinevaid toite 
tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana 

Käsitöö 
Õpilane 
9. valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende mateljalist, otstarbest, lõikest, stiili st ja oma figuurist 
10. arutleb moe muutumise üle 
11. märkab originaalseidja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis 
12. kavandab isikupäraseid esemeid 
13. tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid 
14. kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid 
15. näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust 
16. otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist 
17. esitleb või eksponeerib oma tööd 
18. täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt 
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19. kombineerib oma töös erinevaid matetiale 
20. valib tööeseme valmistamiseks sobivaid matetiale, töövahendeid, tehnikaidja 

viimistlusvõtteid 
21. võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogiaja õmbleb endale rõivaeseme 
22. leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid 

Kodundus 
Õpilane 
23. teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust oma tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete 

vajalikkust ja allikaid 
24. analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid 

säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid 
25. analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatudja mitmekülgse menüü 
26. arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid 
27. kasutab menüüd koostades ainekirj andust j a teabeallikaid 
28. kalkuleerib toidu maksumust 
29. hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud elukutseteks või hobideks 
30. valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi 
31. koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab j a katab laua 
32. kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi kingituse pakkimiseks 
33. rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt 
34. mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel 
35. tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning oskab materjali omaduste ja määrdumise 

järgi leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi 
36. tunneb tarbija õigusi ning kohustusi 
37. analüüsib reklaamide mõju ostmisele 
38. oskab koostada leibkonna eelarvet 
39. planeerib majanduskulusid eelarve järgi 

Projektõpe 
Õpilane 
40. teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena 
41. osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides 
42. leiab iseseisvalt jalvõi koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid 
43. suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi 
44. kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust 
45. väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu 

Tehnoloogiaõpetus 
Õpilane 
46. Kasuta ülesannet lahendades ainekirjandust ja teabeallikaid 
47. Õpib leidma tehnilise lahenduse kodustele korrastus- ja remonditöödele 
48. Teab töömaailma tänapäevaseid toimimise viise 
49. Teadvustab ningjärgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid 



Kasutatav õppekirjandus 

1. AHeinjt., Käsitöö 7.-8. klassile. Tln Valgus 
2. L.Lausjt., Kodundus 7.-9.-klassile. Tln Valgus 
3. APink, Heegeldamine. Saara KiIjastus 
4. A Pink, Kudumine. Saara KiIjastus 
5. APink, Õmblemine. Saara KiIjastus 
6. L. Kivila, Õmblemine 
7. P. Blankin-Salmin, Mood läbi aegade. 1998 Tln, Eesti EntsüklopeediakiIjastus 
8. S. Reimann, A Edasi, Haapsalu sall. 2009 Saara kiIjastus 
9. K. Mulvey, Meie sajandi iluideaalid. 2000 Tln, Varrak 

( 

( 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Oppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekoITanumber: 1 teema nimetus: Heegeldamine pl~eeritud tundide arv: 6 

------- --- -- --

õ 'P JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Heegeldamiseks vajalikud mateIjalidja töövahendid 1 Elukestev õpe ja Kunstiõpetus 

Fileetehnika. Fileenõel 3 kaIjääri planeerimine 
Heegelfilee 5 Terviseõpetus 
Heegelfilee kasutamise võimalused- äärepitsid 13 Kodanikualgatus ja 

- vahepitsid 14 ettevõtlikkus Ajalugu 
- kardinad 15 
- rõivaesemed 16 Kultuuriline Keeleõpetus 

2. Mustris kasutatavad tingmärgid 17 identiteet 
Ruudu moodustamine ja märkimine 18 Matemaatika 
Ruutude kasvatamine ja kahandamine 20 Teabekeskkond 

22 
3. Mustri kavandamine Tervis ja ohutus 

Silmuste arvutamise valem 

4. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete baasil Väärtused ja kõlblus 

5. Praktilise töö teostamine vastavalt kavandile 
Viimistlemine. Eseme hooidamine 

-
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 2 teema nimetus: Kudumine planeeritud tundide arv: 7 

õ 'Pl [lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Pitsiliseks koeks sobivad lõngad ja vardad 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Uued töövõtted ja tingmärgid 2 karjääri planeerimine 
Koekitjade lugemine 3 Terviseõpetus 

4 Kodanikualgatus ja 
2. Pitslinikute kudumise eripära 5 ettevõtlikkus Kunstiõpetus 

13 
3. Pitsilised sallid 15 Kultuuriline Ajalugu 

Haapsalu sallide ajalugu 17 identiteet 
18 Keeleõpetus 

4. Eeltööd pitssalli kudumiseks 20 Teabekeskkond 
Silmuste arvutamine Matemaatika 

Tervis ja ohutus 
5. Praktilise töö kavandamine õpitud töövõtete baasil 

Väärtused ja kõlblus 
6. Praktilise töö teostamine. 

Viimistlemine 
Hooidamine 
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Oppeaine: Käsitöö .ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Oppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekorranumber: 3 teema nimetus: Õmblemine planeeritud tundide arv: 6 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõitlling 
nr 
1. Pükste või seeliku õmblemiseks sobivad mateIjalid 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

2 kaIjääri planeerimine 
2. MateIjalide hooldusterminidja hooldustähiste tingmärgid 3 Terviseõpetus 

4 Keskkond ja 
3. Õmblusmasin 6 jätkusuutlik areng Kunstiõpetus 

Ohutusnõuded masinaga õmblemisel 9 
Lisaseadmed, nende kasutusvõimalused 10 Kodanikualgatus ja Ajalugu 

11 ettevõtlikkus 
4. Õmblemise tehnoloogia 12 Keeleõpetus 

Tõmblukk-kinnised 16 Kultuuriline 
Värvli töötlemine 17 identiteet Informaatika 

18 
5. Õmblustöö kavandamine 19 Teabekeskkond Matemaatika 

Mõõduvõtmine, suurusnumbri määramine 20 
21 Tervis ja ohutus 

6. Lõikelehelt lõigete võtmine 22 
Lõigetele kantud märkide tähendused Väärtused ja kõlblus 
Lõigete kohandamine 
Lõigete paigutamine riidele, juurdelõikus 

7. Õmblustöö teostamine. Viimistlemine. 
Eseme hooldamine. 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Oppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äIj ekoITanumber: 4 teema nimetus: Kodundus planeeritud tundide arv: 4 

õ 'P] rleSlsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Toiduainete toitainelise koostise hinnang 1 Elukestev õpe ja Loodusõpetus 

Lisaained toiduainetes 2 karjääri planeerimine 
Intemetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad 8 Terviseõpetus 
Toitumisteave meedias- analüüs ja hinnangud 23 Keskkond ja 
Toiduallergia ja toidutalumatus 24 jätkusuutlik areng Kunstiõpetus 
Toitumishäired 25 

27 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
2. Olmekeemia 28 ettevõtlikkus 

Puhastusvahendid, nende omadused ja ohutus 29 Keeleõpetus 
31 Teabekeskkond 

3. Tarbija õigused ja kohustused 32 Informaatika 
Märgistused toodetel 33 Tervis ja ohutus 
Ostuotsuste mõjutamine, reklaami mõju 34 Matemaatika 
Teadlikja säästlik majandamine 35 Tehnoloogia ja 
Leibkonna eelarve 36 innovatsioon Keemia 

37 
38 Väärtused ja kõlblus 

4. Etiketiõpetus -käitumine, riietus jne. 39 
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Oppeaine: Käsitöö ja kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j fuj ekorranumber: 5 teema nimetus: Tehnoloogiaõpetus planeeritud tundide arv: 8 

õ 'P] leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Elektrilised kodu- ja käsitööriistad 46 Elukestev õpe ja Terviseõpetus 

Ehitus, ohutus kasutamisel 47 karjääri planeerimine 
48 Ajalugu 
49 Keskkond ja 

jätkusuutiik areng Keeleõpetus 

Teabekeskkond Füüsika 

Tervis ja ohutus 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
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Oppeaine: Käsitöö .1a kodundus 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 6 teema nimetus: Projekõpe planeeritud tundide arv: 8 

-----

õ 'P1 ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Projektitöö- 1 Elukestev õpe ja kaIjääri Loodusõpetus 

Õpilased saavad valida kahe või enama korraga toimuva valikteema või 2 planeerimine 
aineprojekti vahel. 3 Terviseõpetus 
Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse 4 Keskkond ja jätkusuutlik 
valdkonnast. 5 areng Kunstiõpetus 
Projekti valikullähtutakse kohalikest traditsioonidest, uudistest, 40 
tavapärastest töötlemisviisidest ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvist 41 Kodanikualgatus jka Ajalugu 

42 ettevõtlikkus 
43 Keeleõpetus 
44 Kultuuriline identiteet 
45 Informaatika 

Teabekeskkond 
Matemaatika 

Tervis ja ohutus 

Tehnoloogiaja innovatsioon 

Väärtused ja kõlblus 



( 

( 

Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 

Õppeaine: 

kehaline kasvatus 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I I Klass: 11. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
1) soovib olla terve ja rühikas; 
2) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele; 
3) tunneb liikumisestlsportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 
ja liikumist iseseisvalt harrastama; 
4) omandab 1. klassi ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
5) täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6) õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausamängu olemust mõistma. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) soovib olla terve ja rühikas, mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust tervisele; 
2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, liikudes/sporti des erinevates 
sportimispaikades (võimlas, staadionil, maastikul jne), ning liigeldes tänaval; järgib 
õpetaja seatud reegleid ja ohutusnõudeid; täidab mängureegleid; teab ja täidab 
(õpetaja seatud) hügieeninõudeid; 
3) annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske); 
4) oskab liikuda, kasutades rivisammu; 
5) sooritab võimlemise harjutuste kombinatsiooni (16 takti) muusika või 
saatelugemise saatel; 
6) sooritab tireli ette; 
7) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi jooksul järjest); 
8) jookseb püstistardist stardikäsklustega; 
9) sooritab teatevahetuse teatevõistlustes; 
10) sooritab palliviske paigalt; 
11) sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta; 
12) sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes 
ning mängib nendega liikumismänge; 
13) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite j ärgi, on kaasmängij atega sõbralik ning 
austab kohtuniku otsust; 
14) mängib/tantsib õpitud Eesti laulumänge; 
15) liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I Klass: 11. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

~-

õ 'P peSlSU 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 1.,2.,3. Tervis ja ohutus Eesti keel 

Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele. Elukestev õpe ja 
Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, oma kaaslase soorituse karjääri Matemaatika 
kirjeldamine ning hinnangu andmine. planeerimine 
Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise Keskkond ja Loodusõpetus 
kasvatuse tunnis; ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja j ätkusuutlik areng 
liikumisviisidega tegeldes; ohutu liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. Kodanikualgatus Muusikaõpetus 
Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. Teadmised ilmastikule ja spordialale ja ettevõtlikkus 
vastavast riieturnisest. Pesemise vajalikkus kehaliste harjutuste tegemise järel. Kultuuriline Kunstiõpetus 
Elementaarsed teadmised spordialadest ja Eesti sportlastest. identiteet 

Teabekeskkond Tööõpetus 
Väärtused ja 
kõlblus 

2. Võimlemine 1.,2.,3.,4.,5.,6., Tervis ja ohutus 
Rivi- ja korraharjutused. Rivistumine viirgu, harvenemine ja koondumine, 7.,15. Elukestev õpe ja 
tervitamine, loendamine, pöörded paigal, kujundliikumised. karjääri 
Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused. Päkkkõnd, kõnd kandadel, planeerimine 
liikumine juurdevõtusammuga kõrvale, rivisamm (P) ja võimlejasamm (T). Kodanikualgatus 
Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad hüplemisharjutused. Harki- ja ettevõtlikkus 
ja käärihüplemine, hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette jalalt jalale, Kultuuriline 
koordinatsiooniharjutused. identiteet 
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Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused. Üldarendavad 
võimlemisharjutused käte, kere ja jalgade põhiasenditega, harjutused 
vahendita ja vahenditega saatelugemise ning muusika saatel. 
Rakendusvõimlemine. Ronimine varbseinal, kaldpingil, üle takistuste ja 
takistuste alt, rippseis, ripped ja toengud. 
Akrobaatilised harjutused. Veered kägaras ja sirutatult, juurdeviivad 
harjutused turiseisuks ja tireliks, tirel ette, toengkägarast ülesirutushüpe 
maandumisasendi fikseerimisega. 
Tasakaaluharjutused. Liikumine joonel ja pingil, kasutades erinevaid kõnni-
ja jooksusamme, päkkkõnd ja pöörded päkkadel, võimlemispingil kõnd kiiruse 
muutmise, takistuste ületamise ja peatumistega, tasakaalu arendavad 
liikumismängud. 
Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks. Sirutus-mahahüpe kõrgemalt 
tasapinnalt 

3. Jooks, hüpped, visked 1.,2.,3.,8.,9., Tervis ja ohutus 
Jooks. Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks 10., 11. Elukestev õpe ja 
erinevatest lähteasenditest, mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas karjääri 
tempos. Kiirendusjooks, kestvusjooks, võimetekohase jooksutempo valimine. planeerimine 
Püstistart koos stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine lihtsates Keskkond ja 
teatevõistlustes, pendelteatejooks teatepulgaga. j ätkusuutlik areng 
Hüpped. Paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Hüpped Kodanikualgatus 
hoojooksult, et omandada jooksu ja hüppe ühendamise oskus. Kaugushüpe ja ettevõtlikkus 
hoojooksult paku tabamiseta. Madalatest takistustest ülehüpped parema ja 
vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt. I 

Visked. Viskepalli hoie. Tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise 
paigalt. 

4. Liikumismängud 1., 2., 3., 12., 13. Tervis ja ohutus 
Jooksu- ja hüppemängud. Mängud Gõukohaste vahendite) viskamise, heitmise Elukestev õpeja 
ja tõukamisega. Liikumismängud väljas/maastikul. Liikumine Gooksud, karjääri 
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pidurdused, suunamuutused) pallita ja palliga. Pallikäsitsemise harjutused: planeerimine 
põrgatamine, vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine. Sportmänge Keskkond ja 
ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. Rahvastepall. j ätkusuutlik areng 

Kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus 

5. Tantsuline liikumine . 1.,2.,3., 14., 15. Tervis ja ohutus 
Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud; lihtsamad tantsuvõtted Elukestev õpe ja 
ja tantsusammud. karjääri 
Liikumine ruumis, kasutades erinevaid suundi, tasandeid ja tantsujooniseid planeerimine 
üksi, paaris ja grupis. Keskkond ja 
Sammud ja liikumised, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika j ätkusuutlik areng 
iseloomule. Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus 
Kultuuriline 
identiteet 
Väärtused ja 
kõlblus 

--- -- -
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I I Klass: 12. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane soovib olla terve ja rühikas. 
• Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning 

regulaarse liikumisharrastuse vajalikkust. 
• Õpilane tunneb liikumisestlsportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi 

õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Õpilane omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialadelliikumisviiside 

tehnika. 
• Õpilane täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Õpilane jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet 

regulaarse treeninguga. 
• Õpilane õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi 

järgima ja ausa mängu olemust mõistma. 
• Õpilane tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste 

vastu. 
• Õpitavad harjutused põhinevad lapse igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 

asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. oskab liikuda, kasutades rivisammu. 
2. oskab tõsta ja kanda ohutult spordivahendeid. 
3. oskab sooritada lihtsamaid võimlemisharjutusi rütmi järgi. 
4. oskab sooritada turiseisu. 
5. hüpleb hüpitsat tiirutades ette. 
6. jookseb kiirjooksu püstistardist. 
7. teab lihtsamaid o skussõnuja oskab vastavalt toimida. 
8. oskab sooritada erinevaid kõnni-, jooksu- ja hüppeharjutusi. 
9. oskab mängida lihtsamaid liikumismänge. 
10. teab ohutusnõudeid sportimisel. 
11. oskab sooritada tantsusamme ja tantsida lihtsamaid tantse. 
12. oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis liikudes erinevates sportimispaikades; 

järgib õpetaja seatud reegleid ja ohutusnõudeid. 
13. annab hinnangu oma sooritustele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske). 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I Klass: I 2. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 
1. VOIMLEMINE. Põhiasendid ja liikumised: põhiasendid - algseis, päkkseis, harkseis, kükk, .3.7.8. 1. 2. 1. 2. 

kägar, põlvitus, toengpõlvitus, toengiste, rististe, toenglamang; käte asendid - ees, kõrval, 
puusal, ülal, rinnal, seljal; jalaasendid - ees, kõrval, taga, koos; liikumisel kasutatakse rohkesti 
matkimishatjutusi; hatjutused vahenditega (võimlemiskepid, rõngad, pallid, hüpitsad, 
võimlemispingid, varbseinad) kõigile lihasrühmadele. 

2. Rivi - ja korrahmjutused: tervitamine rivis, rivikäskluste täitmine, loendamine ( kaheks, 1. 7. 2. 1. 
kolmeks, neljaks), ringi moodustamine, harvenemine ja koondumine (juurdevõtusammuga 
käteulatusele), liikumine maona ja vastukäiguga ühelises kolonnis. 

3. Kõnd ja kõnnihatjutused: kõnd erinevas tempos ja erineva sammupikkusega, kõnd erinevate 8. 
käteasenditega ja - liigutustega, erinevad kõnnivormid - päkkadel, kandadel, pöia välisserval. 

4. Hüplemishatjutused: hüplemine ühel (paremal-vasakul) jalal paigal ja liikumisega (pehme 5. 
maandumisega), harkishüplemine, sulghüplemine pööretega, hüplemine hüpitsa tiirutamisega 
ette. 

5. Rakendusvõimlemine: ronimise eri vatjandid (varbseinal, redelil, kaldpingiI), üle takistuste 2. 10.12. 1. 
ronimine, roomamine takistuste ait läbi, ripplamang, ripplaJllangus käte kõverdamine, 
väikeinventari ja mattide kandmine, toengute kasutamine matkimishatjutustes. 

6. Akrobaatika: veere kõrvale sirutatuIt, turiseis (abistamisega). 4.10. 1. 
7. Tasakaaluhatjutused: päkkseis suletud silmadega, kõnd ristsammudega ette üle joone, pöörded 8.7. 1. 2. 

päkkadel maas ja võimlemispingil, kõnd võimlemispingil takistustest üleastumisega ja 
vahendite ümbertõstmisega. 

8. T ANTSULINE LIIKUMINE. Muusikarütmide eristamine, rütmide tekitaJlline oma kehaga, 11. 5. 3. 
liikumine muusikas, peeglimäng (muusika saatel), galoppsamm ette, vahetussamm. 

9. KERGRJOUSTIK. Jooks, jooksuhatjutused: jooks suuna muutmisega erinevatele signaalidele 6. 10. 13. 1. 3.2. 6. 
reageerimisega, jooks "kraavide" ja madalate takistuste ületamisega, võidujooks kuni 30 m, 
jooks rahulikus tempos kuni 3 min, pendeIteatejooksu teatevahetus esemete üleandmisega, 
kiirjooksu sujuv lõpetamine. 
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10. Hüpped, hüppehatjutused: üleshüpped kahe jala tõukelt, ülesriputatud esemete puudutamine, 7.12. 
hüpped "üle kraavi" maandumisega kahele jalale,sügavushüpped vetruva maandumisega, 
kõrgushüpe otsehoolt (üle kummi). 

11. Visked, viskeharjutused: palli viskamine ühe ja püüdmine kahe käega paarides, palli 10.12. 1. 
viskamine ja püüdmine lisaülesannetega, topispallide veeretamine, pallide (keskmised pallid, 
topispallid) edasiandmine ringselt ja kolonnis mitmesugustest lähteasenditest, väikese palli 
viskamine ja püüdmine ühe (parema ja vasaku) käega, visked horisontaalsesse ja 
vertikaalsesse märki. 

12. Liikumismängud: jooksurnängud - "Hunt ja lambad", "Linnud", "Karupüüdmine", 9. 8. 1. 
kullimängu erinevad variandid; hüppemängud - hüpitsakooli variandid, ''Kukevõistlus''; 
viskemängud - "Liikuv märklaud", "Rahvastepall", pallikulli variandid; mängud 
riviharjutuste õppimisel- "Kiiresti rivistuda", "Leia paariline", "Klass-ringi!". 

13. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST. Teadmised ilmastikule ja spordialale 14.15. 6. 1. 5. 1. 2. 4. 
vastavast riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste hatjutuste tegemise järel. Elementaarsed 
teadmised spordialadest, Eesti sportlastest. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I 1 Klass: 13. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane soovib olla terve ja rühikas. 
• Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning 

regulaarse liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Õpilane tunneb liikumisest/sportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi 

õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Õpilane omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside 

tehnika. 
• Õpilane täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Õpilane jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet 

regulaarse treeninguga. 
• Õpilane õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi 

järgima ja ausa mängu olemust mõistma. 
• Õpilane tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste 

vastu. 
• Õpitavad harjutused põhinevad lapse igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 

asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. oskab liikuda, kasutades rivi- ja võimlejasammu. 
2. sooritab põhivõimlemise harjutuste kombinatsiooni. 
3. sooritab tireli ette ja turiseisu. 
4. hüpleb hüpitsat tiirutades ette Gärjest 30 sekundi jooksul). 
5. jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklustega. 
6. läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km distantsi. 
7. sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatej ooksus. 
8. sooritab palliviske paigaltja kolmesammulise hooga. 
9. sooritab hoojooksult kaugushüppe paku tabamiseta. 
10. sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes 

ning mängib nendega liikumismänge. 
11. mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning 

austab kohtuniku otsust. 
12. mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge. 
13. liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 
14. ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit. 
15. kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele; nimetab põhjusi, miks 

peab olema kehaliselt aktiivne. 
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16. oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, liikudes/sporti des erinevates 
sportimispaikades; järgib õpetaja seatud reegleid ja ohutusnõudeid; täidab 
mängureegleid; teab ja täidab hügieeninõudeid. 

17. loetleb spordialasid ja nimetab tuntud Eesti sportlasi. 
18. annab hinnangu oma sooritustele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske). 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus 
Kooliaste: I Klass: I 3. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'P JeSlSU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
ill. õpitulemused 
1. VÕIMLEMINE. Põhiasendid: päkkharkseis, toengkägar, toengväljaaste, põlvitusiste 1. 2. 1. 

vasakul/paremal, tagatoenglamang. Käte asendid: ees- all, kõrval- all, pihkseongus, 
küünarvarsseongus, õlavarsseongus. Liikumise1 kasutatakse rohkesti 
matkimishmjutusi,lihtsaid vabaharjutusi ja hmjutusi vahenditega, vahendid: võimlemispingid, 
varbseinad, pallid. 

2. Rivi - ja korrahatjutused: Rivistumine viirgu ja kolonni, harvenemine ja koondumine, 1. 16. 
tervitamine, loendamine, pöörded paigal, kujundliikumised. 

3. Kõnni-, jooksu-ja hüplemishatjutused: Päkkkõnd, kõnd kandadel, liikumine 2.4. 
juurdevõtusammuga kõrvale, rivisammja võimlejasamm. Harki ja käärihüplemine, hüplemine 
hüpitsa tiirutamisega ette jalalt jalale, hüppamine üle liikuva hoonööri, 
koordinatsiooniharjutused. 

4. Rakendusvõimlemine: väikeinventari ja mattide kandmine ja paigutamine, ronimine 2.3. 1. 
varbseinal, kaldpingil, üle takistuste ja takistuste alt, rippseis, rippedja toengud. 

5. Akrobaatilised hatjutused: tirel ette, poolspagaat, turiseis, kaarsild selililamangust 3. 1. 
(abistamisega), toengkägarast ülesirutushüpe maandumisasendi fikseerimisega. Sirutus-
mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt maandumisasendi fikseerimisega, harjutused äratõuke 
õppimiseks hoolaualt. 

6. Tasakaaluharjutused: liikumine joonel, pingil ja poomil, kasutades erinevaid kõnni- ja 1. 2. 
jooksusamme, päkkkõnd ja pöörded päkkadel, võimlemispingil kõnd kiiruse muutmise, 
takistuste ületamise ja peatumisega, tasakaalu arendavad liikumismängud. 

7. Tantsuline liikumine: liikumisimprovisatsioonid ja muusikalised mängud, põhivõimlemine 12.13. 5. 3. 
muusika või rütmivahendite saatel, polkasamm, galopp-, ja hüpaksammude kombinatsioonid. 
Sammud ja liikumised, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 

8. KERGEJÕUSTIK. Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks 5.6.7. 2. 6. 
erinevatest lähteasenditest, mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas tempos. 
Kiirendusjooks, kestvusjooks, võimetekohase jooksutempo valimine. Püstistart koos 
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stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks 
teatepulgaga. 

9. Visked: palli hoie. Tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise paigalt ja kolme 8. 6. 
sammu hooga. 

10. Hüpped: paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Hüpped hoojooksult, et omandada 9. 
jooksu ja hüppe ühendamise oskus. Madalatest takistustest ülehüppamine parema ja vasaku 
jalaga. Ridahüpped (hüpped j alalt jalale), kaugushüpe täishoolt (reguleerimata 
äratõukekohaga), kõrgushüpe - üleastumishüpe. 

11. UKUMISMÄNGUD. Jooksu - ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, 10. 11. 3.4. 6. 
heitmise ja tõukamisega. Liikumismängud väljas/maastikul. Liikumine Gooksud, pidurdused, 
suunamuutused) pallita ja palliga. Pallikäsitsemise harjutused: põrgatamine, vedamine, 
viskamine, söötmine ja püüdmine. Sportmänge ettevahnistavad liikumismängud ja 
teatevõistlused palliga. Rahvastepall. 

12. UJUMINE: ohutusnõuded ja kord basseinis ja ujumispaikades, hügieeninõuded, veega 14. 
kohanemise harjutused, rinnuli- ja seliliujumine. 25 m läbimine ujudes. 

13. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST: liikumise ja sportimise tähtsus inimese 15.16.17.18. 1. 2.4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.4.5. 
tervisele. Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, oma kaaslase soorituse kirjeldamine 
ning hinnangu andmine. Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise 
kasvatuse tunnis; ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja liikumisviisidega 
tegeldes; ohutu liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. Hügieenireeglid kehalisi harjutusi 
tehes. Teadmised ihnastikule ja spordialale vastavast riietusest. Pesemise vajalikkus kehaliste 
harjutuste tegemise järel. Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti sportlastest ning 
Eestis toimuvatest spordivõistlustest. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane soovib olla terve ja rühikas. 
• Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning 

regulaarse liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Õpilane tunneb liikumisest/sportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi 

õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Õpilane omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside 

tehnika. 
• Õpilane täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Õpilane jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet 

regulaarse treeninguga. 
• Õpilane õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi 

järgimaja ausa mängu olemust mõistma. 
• Õpilane tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste 

vastu. 
• Õpitavad harjutused põhinevad lapse igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 

asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. teab õpitud spordialade oskussõnu. 
2. oskab jälgida oma kehaasendit ja liigutusi. 
3. oskab õpetaj a juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid. 
4. oskab mängida liikumismänge. 
5. oskab sooritada lihtsamaid akrobaatikaharjutusi. 
6. oskab teha lihtsamaid harjutusi kangil ja rööbaspuudel. 
7. oskab sooritada erinevaid kõnni- jajooksuharjutusi. 
8. oskab osaleda pendelteatejooksus. 
9. jookseb kiirjooksu püstistardist 60m. 
10. oskab sooritada palliviset paigalto 
11. suudab joosta jõukohases tempos 1,5 km. 
12. suudab hüpeIda hüpitsaga . 
13. mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ningjärgib neid kehalise 

kasvatuse tundides. 
14. mängib rahvastepalli ning aksepteerib kohtuniku otsuseid. 
15. kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 
16. tunneb õpitud spordialasid ning tuntumaid Eesti ja maailma sportlaseid. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus poeglapsed. 
Kooliaste: II Klass: 14. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 
1. VÕIMLEMINE. Rivi ja korrahatjutused: loendamine, raporteerimine, ümberrivistumineviirus 1. 1. 1. 2. 

ja kolonnis, liikumine vastukäiguga. 
2. Kõnd, kõnnihatjutused: kägarkõnd, põlvetõstekõnd, luisksamm, juurdevõtusamm, 1. 2. 7. 

vahetussamm, kiirenev kõnd üleminekuga jooksule. 
3. Hüplemised: hüplemine üle ja ümber vahendite eri suundades, hüplemishatjutuste 2.3.12. 

kombinatsioonid, hüplemine hüpitsa tiirutamisega taha, hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette 
( 1 minjooksul), 

4. Rakendusvõimlemine: ronimine. Roomamine, ripped, toengud; pealt-, alt- ja segahoie; käte 13. 1. 
kõverdamine rippes; ronimine köiel vabal viisil; hüpe toengusse mitmesugustele vahenditele; 
riistastiku kandmine. 

5. Akrobaatika: tirel ette; hundiratas, tiritamm kõverdatud jalgadega, turiseis ilma käte toeta. 5. 1. I, 
6. Toenghüpe ja harjutused kangil: Toenghüpe üle madala kitse, kava kangil, tireltõus abiga, 6.1. 

toengiste kangil, harkiste. 

7. Harjutused rööbaspuudel:kava rööbaspuudel, hooglemine, harkiste,maandumistehnika, 6. 1. 5. 3. 
mahahüpe. 

8. KERGEJOUSTIK. Jooks, jooksuhatjutused, jooksueelse soojenduse tutvustamine, 7.8.9.11. 3. 1. 2. 6. 
finiseerimisetehnika tutvustamine, pendelteatejooks teatepuIga üleandmisega distantsil 30-60 
m, jooks maastikul mänguvormis (erineval pinnasel, kallakui, takistuste ületamisega), jooks 
rahulikus tempos kuni 1,5 km. 

9. Hüpped, hüppehatjutused: sirutusmahahüpe (maandumisasendi fikseerimisega), ridahüpped, 2.3. 1. 
poolkükist käte hooga üleshüpe, maandumisega poolkükki, käed ees, kaugushüpe hoojooksult, 
kõrgushüpe, hoojooksult hüpe hoolauale, sealt matile vetruva maandumisega, toenglamangust 
ja toengpõlvitusest hüpped toengkägarasse. 

10. Pallikäsitsemine: palli põrgatamine liikumisel parema ja vasaku käega (lisaülesannetega), 10. 2. 
liikuva märklaua tabamine väikese palliga, palli vedamine paremaja vasakujalaga takistuste 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: II 1 Klass: Is. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Soovib olla terve ja rühikas. 

• Mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vaj alikkust. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 
ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
Omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
Täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid. 
Jälgib oma kehalist vormisolekut. Teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga. 
Õpib kaaslastega koostõõd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma. 
Tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes. 
2. Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas. 
3. Sooritab kägarhüppe kitsele ja sirutusmahahüppe. 
4. Sooritab õige teatevahetuse ringteatejooksus. 
5. Sooritab üleastumistehnikas kõrgushüppe. 
6. Sooritab hoojooksult palliviske. 
7. Jookseb kiirjooksu stardikäsklustega. 
8. Sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismängeja teatevõistlusi palliga. 
9. Sooritabpõrgatused takistuste vahelt ja sammudeIt viske korvile korvpallis. 
10. Sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis. 
11. Suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise sõiduviisiga. 
12. Suusatab järjest 3km. 
13. Sooritab laskumise põhiasendis 
14. Oskab orienteeruda kaardi järgi. 
15. Tunneb põhileppemärke 
16. Omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste tehnika. 
17. Teab tundides kehtivaid ohutus- ja hügieeninõudeidjajärgib neid. 
18. Mõistab reeglite täitmise vajalikkust sportimisel.On valmis tegema koostööd 

kaaslastega. Tunneb ausa mängu põhimõtet. 
19. Nimetab Eesti ja maailma tuntuid sportlasi ning võistkondi. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: -_ .. _--_._. __ ._-

plane_eritud tundide arv: 
- - -

õ 'Pl peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1. Võimlemine 1,2,3,17 1,2,3 1,2,3,4,5,6 

Varem õpitud rivi- ja korraharjutuste kordamine. Ümberrivistumine viirust ja kolonni st. 
Pöörded vasakule ja paremale sammuliikumiselt. 

Mitmesugused kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutuste seosed. HüplemishaJjutused hüpitsaga 
paigal ja liikudes. 

Üldarendavad harjutused vahendita ja vahendiga. 
KANG - upp-, tiri- ja kinnerripe; hooglemine rippes; jala ülehoog käärtoengusse ja tagasi 

ning tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega. 
RÖÖBASPUUD - Hoog1emine toengus ja küÜllarvarstoengus. 

AKROBAATlKA - Tirel etteja taha. Pikk tirel. Kätelseis abistamisega. Tiritamm 
TOENGHÜPE - Hoojooksult hüpe toengkägarasse vahendile. Sirutusmahahüpe. Harkhüpe 
üle kitse. 

2. Kergej õustik. 4,5,6,7,16,18 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6 
I JOOKS - VõistluseeIne soojendus. Määrustepärane pendel- ja ringteatejooks. Madallähte 

tutvuistamine. Kestvusjooks. 

I 
HÜPPED - Kaugushüpe täishoolt. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). 
VISKED - Pallivise hoojooksult. 

3. Sportmängud. 8,9,10,16,17,18 1,2,4,6,8 1,2,3,4,5,6 
JALGPALL - Söödu peatamine ning löögitehnika õppimine, arendamine ja täiustamine. 

Mäng 4:4 ja 5:5 
KORVPALL - Kehaasendja liikumistehnika. Pallihoie. Põrgatamine ja söötmine. 

pöörded. Pealevisked paigalt ja liikumiseIt. Algteadmised individuaalsest kaitsemängust. 
Võistlusmäärused. Mäng lihtsustatud reeglite järgi. 
VÕRKPALL - Ettevalmistavad hatjutused võrkpalliga. 
LIIKUMISMÄNGUD - Rahvastepall. Spor1mänge ettevalmistavad liikumismängudja 

teatevõistlused pallidega. 
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4. Suusatamine 11,12,13,16,17 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6 
Murdmaasuusatamise sõiduviisid, tõusuviisid, laskumisasendid, pöörded ja pidurdused, 

teatesuusatamine. 
5. Orienteerumine 14,15 1,2,3,5,8 1,2,3,4,5,6 

Kaart, tingmärgid.Kompassi tutvustamine. Lihtsa raja läbimine kooli orienteerumiskaardil. 
Orienteerumismängud. 

6. Teadmised spordist ja 1iikumisviisidest 17,18,19 1,2,6,7,8 1,2,4,5 
Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele. Kehaline aktiivsus kui tervis1iku eluviisi oluline 
komponent.Õpitavate spordialade oskussõnavara. Ausa mängu põhimõtted spordis. Ohutus- ja 
hugieeninõuete vajalikkus.Lihtsad esmaabivõtted. Käitumine spordivõistIustel. Teadmised 
iseseisvaks harjutamiseks. Teadmised suurvõistIustest Eestis ning maaihnas, tuntumad Eesti 
ja maaihna sportlased. Teadmised antiikolümpiamängudest. 

-
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglap_sed) 
Kooliaste: II 1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Soovib olla terve ja rühikas. 
• Mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 

liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 

ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
• Täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Jälgib oma kehalist vormisolekut. Teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 

treeninguga. 
• Õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 

ja ausa mängu olemust mõistma 
• Tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust inimese tervisele, kirjeldab 

kehaliseaktiivsuse rolli tervislikus eluviisis.Kirjeldab oma liikumisharrastust. 
2. Omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste tehnika, teab, 

kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada. Sooritab põhiliikumisviise 
liigutusvilumuste tasemel. 

3. Selgitab kehalise kasvatuse tundides kehtivate ohutus- ja hügieeninõute ning 
iseseisva ohutu liikumishartastuse vajalikkust ning järgib ohutus- ja 
hügieeninõudeid kehalise kasvatuse tundides ja tunnivälistel spordiüritustel. 

4. Tunneb huvi oma kehaliste võimekuse vastu. Võrdleb saavutatud tulemusi oma 
varasemate tulemustega. Valib õpetajajuhendamiseloma kehalist võimekust 
parandavaid harjutusi ja sooritab neid. 

5. Mõistab hea käitumise ja reeglite täitmise vajalikkust sportimisel. On valmis 
tegema koostööd kaaslastega. Kirjeldab ausa mängu põhimõtete realiseerimist 
spordis ja teistes tegevustes. 

6. Nimetab Eesti ja maailma tuntuid sportlasi ning võistkondi. Omab teadmisi 
maailmas toimuvatest suurvõistlustest. 

7. Tunneb huvi koolis toimuvate spordivõistluste vastu, võtab neist osa võistleja või 
pealtvaataj ana. 

8. Sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni. 
9. Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas, rööbaspuudelja kangil. 
10. Sooritab harkhüppe üle risti kitse. 
11. Sooritab kaugushüppe paku tabamisega. 
12. Sooritab hoojooksult palliviske. 
13. Suudab joostajärjest 2km. 
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14. Sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja teatevõistlusi palliga. 
15. Mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib kohtunike otsuseid. 
16. Sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudeit viske korvile korvpallis. 
17. Sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis. 
18. Mängib korvpalli ja jalgpalli lihtsustatud reeglite järgi. 
19. Suusatab paaristõukelise ühesammulise sõiduviisiga, vahelduvtõukelise 

kahesaammulise sõiduviisiga ja paaristõukelise kahesammulise uisusamm
sõiduviisiga. 

20. Laskub mäest põhi- ja puhkeasendis. 
21. Suusatab järjest 5km. 
22. Tunneb orienteerumiskaardi tingmärke ja oskab orienteeruda kaardi ja 

kompassiga. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: II Klass: 16. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ p peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m. 
l. Võimlemine 8,9,10 1 1,3 

Varem õpitud rivi- ja korraharjutuste kordamine. Ümberrivistumine viirust ja kolonuist. 
Pöörded vasakule ja paremale sammuliikumiselt. 

Mitmesugused kõnni-, jooksu- ja hüplemishatjutuste seosed. Hüplemisharjutused hüpitsaga 
paigal ja liikudes. Sissejooks tiirleva hoonööri alla, hüplemine üle tiirleva hoonööri koos 
järgneva väljajooksuga. 

Ronimine köiel. Uppripe, tiriripe, kinnerripe. 
KANG - Tireltõus. Toengus jala ülehoog ja taga oleva jala ülehooga mahahüpe. 
RÖÖBASPUUD - Hooglemine toengus, mahahüpe ettehoolt. 
AKROBAATlKA - Tirel ette ja taha. Pikk tirel. Kätelseis abistamisega. Kaarsild 

selililamangust. TOENGHÜPE - Hoojooksult hüpe toengkägarasse vahendile. 
Sirutusmahahüpe. Harkhüpe üle kitse. 

2. Kergej õustik. 11,12,13 1,3,8 6 
JOOKS - VõistluseeIne soojendus. Määrustepärane pendel- ja ringteatejooks. 

Kestvusjooks. Stardikäsklused. Madalähe. 
HÜPPED - Kaugushüpe täishoolt. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). 
VISKED - Pallivise hoojooksult. 

3. Sportmängud. 14,15,16,17,18 1,3,5,8 1 
JALGPALL - Paigaloleva söötmine ja löömine. Veereva palli peatamine. Löök pöia 

siseküljega. Palli vedamie. Liikuva palli loomine. Langeva palli surmamine. 
KORVPALL - Kehaasend ja liikumistehnika. Pallihoie. Põrgatamine ja söötmine. 

pöörded. Pealevisked paigalt ja liikumiselto Algteadmised individuaalsest kaitsemängust. 
Võistlusmäärused. 
LIIKUMISMÄNGUD - Rahvastepall Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud. 

4. Suusatamine 19,20,21 1,3,8 5,6 
Murdmaasuusatamise sõiduviisid, tõusuviisid, laskumisasendid, pöörded ja pidurdused, 

-~ 
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teatesuusatamine. 
5. Orienteerumine 22 1,3,8 5,6 

Kaart, tingmärgid. Lihtsa raja läbimine kooli orienteerumiskaardil. 
6. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4 

Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele. Õpitud spordialade oskussõnavara ja põhilised 
võistlusmäärused. Ohutus- ja hügieenireeglite vajalikkus. Lihtsad esmaabivõtted. Teadmised 
iseseisvaks harjutamiseks. Teadmised suurvõislustest. Eesti ja maailma tuntumad sportlased. 

-
Tedmised antiikolümpiamängudest. 

-'---
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Soovib olla terve ja rühikas. 
• Mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 

liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 

ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade ja liikumisviiside tehnika. 
• Täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Jälgib oma kehalist vormisolekut. Teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 

treeninguga. 
• Õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 

ja ausa mängu olemust mõistma. 
• Tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele ning selgitab regulaarse 

liikumisharrastuse vaj alikkust. 
2. Omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste tehnika, teab 

kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada. 
3. Järgib ohutus- ja hügieeninõudeid kehalise kasvatuse tundides, tunnivälistel 

spordiüritustel ning iseseisvalt liikudes, sportides. 
4. Tunneb huvi oma kehalise võimekuse vastu. Oskab anda hinnangut oma 

tulemustele ja teab, millised harjutused sobivad kehalise võimekuse 
parandamiseks ning oskab neid iseseisvalt kasutada. 

5. Järgib reegleid ja võistlusmäärusi, liigub keskkonda hoides, kaaslasi austades ja 
nendega koostööd tehes. Selgitab ausa mängu põhimõtete realiseerimist spordis ja 
elus. 

6. Kirjeldab oskussõnu kasutades nähtud võistlusi erinevatel spordialadel. Valdab 
teadmisi antiik- ja nüüdisolümpiamängudest ning Eesti sportlaste saavutustest 
olümpiamängudel. 

7. Harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides. Tunneb huvi koolis ja väljaspool 
toimuvate spordiürituste vastu ning võtab neist osa võistleja, kohtuniku või 
pealtvaataj ana. 

8. Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas. 
9. Sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel. 
10. Sooritab harjutuskombinatsiooni kangil. 
11. Sooritab harkhüppe üle piki kitse. 
12. Sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe. 



13. Sooritab hoojooksult palliviske. 
14. Jookseb kiirjooksu stardikäsklustega. 
15. Suudab joostajärjest 2km. 
16. Sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente. 
17. Mängib korvpalli ja jalgpalli reeglite järgi. 
18. Suustab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga ning uisusamm-

sõiduviisiga. 
19. Läbib järjest suusatades 6km. 
20. Oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku. 
21. Läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt. 

( 

( 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
I 

Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

j 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ p peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1. Võimlemine 8,9,10,11 1 1,3,5 

Varem õpitud rivi- ja korraharjutuste kordamine. Jagunemine ja liitumine. 
Hmjutused vahendita ja vahenditega erinevate lihasrühmade treenimiseks. 
RÖÖBASPUUD - Hooglemine toengus. Hooglemiselt küünarvarstoegus hoogtõus taha. 

Mahahüpe tahahool. 
KANG - Tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega. Tireltõus kahe jala tõukega. Jala ülehood. 

Tahahool mahahüpe. 
AKROBAATlKA - Tirel ette ja taha tempos. Hüppega (paigalt) tirel ette. Kätelseis. 

Tiritamm. Hundiratas. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe ja kägarhüpe üle kitse. 

2. Kergejõustik 4,5,712,13,14,15 1,2,6 4,5 
JOOKS - Jooksud. Madallähe. Kestvusjooks kuni 3 km. Täpsusjooks. 
HÜPPED - Määrustepärane kaugushüpe. Kõrgushüppes üleastumishüpe ning tutvumine 

flopphüppega. 
VISKED, TÕUKED - Pallivise hoojooksult. Tutvumine kuulitõukega. 

3. Sportmängud. 6,16,17 5,6,7,8 2,4 

KORVP ALL - Petteliigutused. Söötmine ja püüdmine liikumiselto Palli põrgatmnine 
liikumise suuna ja kiiruse muutmisega. Põrgatuselt vise korvile. Mäng lihtsustatud reeglitega. 

JALGPALL - Palli vedamine. Palli surmamine. Löögitehnika paigalt ja liikumiseIt. Mäng 
lihtsustatud reeglitega. 

4. Suusatamine 5,6,7,18,19 3,6,8 5,6 
Murdmaasuusatamise sõiduviiside kasutamine sõltuvalt maastikust. Tõusu ja 

laskurnisviiside ning pidurdusviiside kasutamine maastikul 
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5. Orienteerumine 5,7,20,21 3,8 5,6 
Kaardija maastiku võrdlemine, asukoha määramine, lihtsama tee valik.Orienteerumi ne 

maastikul kaardi ja kompassiga. Suund- ja valikorienteerumine. 
6. Teadmised spordist ja liikumisviisidest 1,2,3,4,5,6 1,2,3,5,6,8 1,2,4 

Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele, regulaarse liikumisharrastuse kui tervist ja 
töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. Ohutu ja loodust säästev liikumine. Õpitud spordialade 
ja liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kirjeldamine. Aus mäng - ausus ja 
õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva liikumisharrastuse kohta. Kehalise töövõime 
arendamine. Teadmised suurvõistlustest ning tuntumatest sportlastest Eestis ja maailmas. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: III 1 Klass: 18. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Soovib olla terve ja rühikas. 
• Mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 

liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Tunneb liikumisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist 

iseseisvalt harrastama. 
• Omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
• Täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Jälgib oma kehalist vormisolekut. Teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 

treeninguga. 
• Õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 

ja ausa mängu olemust mõistma. 
• Tunneb huvi Eestis ja maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas 
2. Sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel. 
3. Sooritab harjutuskombinatsiooni kangil. 
4. Sooritab kägarhüppe üle risti kitse. 
5. Sooritab täishooltkaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe. 
6. Sooritab paigalt ja hooga kuulitõuke 
7. Jookseb kiirjooksu stardikäsklustega. 
8. Suudab joostajärjest 12 minutit 
9. Sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente 
10. Sooritab läbimurded paigaIt ja liikumiseIt ning petted korvpallis. 
11. Mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid 

mängus. 
12. Mängib korvpalli ja jalgpalli reeglite järgi. 
13. Suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga. 
14. Suusatab kepitõuketa uisusamm sõiduviisiga 
15. Läbib järjest suusatades 8km. 
16. Läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt. 
17. Oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku. 
18. Oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 
19. Selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 

töövõimele. 
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20. Järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib 
ohuolukordi. Teab, kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate 
õnnetujuhtude ja traumade puhul ning oskab anda elementaarset esmaabi. 

21. Liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades 
ning keskkonda säästes. 

22. Oskab iseseisvalt treenida:analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab 
liikumisharrastuse eesmärgi, leiab endale sobiva spordiala/liikumisviisi, õpib uusi 
liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid. 

23. Osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides. Tunneb huvi koolis ja väljaspool 
kooli toimuvate spordiürituste vastu ning võtab neist osa võistleja, kohtuniku või 
pealtvaataj ana. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) I 
Kooliaste: III Klass: I 8. Õppetundide arv kokku: 70 I 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'PI peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. i 

1. Võimlemine 1,2,3,4,20 1 
Varem õpitud rivi- ja korraharjutuste_kordamine. Jagunemine ja liitumine. Lahknemine ja 

I 
ühinemine. Ronimine köiel. 

RÖÖBASPUUD - Hooglemiselt küünarvartel hoogtõus harkistesse ja toengusse. Harkistest 
tirel ette barkistesse. 

KANG - Tireltõus kahe jala tõukega. Käärhöör ette ja taha. Jalgade ülehood. Tagatoengust 
I Hooga ette mahahüpe. 

AKROBAATlKA - Hüppetirel üle takistuse. Tiritammjõuga. Ratas kõrvale. Kätelseis. 

I 

TOENGHÜPE - Kits piki - harkhüpe. Hobune risti - harkhüpe ja kägarhüpe. 

2. Kergejõustik 5,6,7,8,20,21 1,3 
JOOKS - Madallähe. Ringteatejooks. Cooperi test .Sprindi eelsoojendusharjutused. 
HÜPPED - Määrustepärane kaugushüpe. Määrustepärane kõrgushüpe. Flophüppe 

tutvustamine. 
VISKED, TÕUKED - Pallivise hoojooksult. Harjutused kuuliga kohanemiseks. Kuuli 

hoie. Kuu1i paigalt ja hooga tõukamine. 
3. Sportmängud. 9,10,11,12,20, 1,3 2 

KORVPALL - Pöörded liikmise1t. Petteliigutused. Vastasest möödamängimine 21 
petteliigutuste ja pöörete abil. Palli põrgatamine,söötmine, püüdmine ja vise korvile 
liikumiselto Algteadmised kaitsemängust. 

JALGPALL - Harjutusi jalgpallitehnika täiustamiseks. Mäng lihtsustatud reeglitega. 
Jalgpalluri erinevate positsioonide ülesanded. Mäng. 
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4. Suusatamine 13,14,15,20,21 1,3,5 6 
Murdmaasuusatamise sõiduviiside kasutamine sõltuvalt maastikust. Õpitud tõusu- ja 

laskumisviiside ning pidurduste kasutamine mastikuI. 

5. Orienteerumine 16,17,18,20,21 1,3,5 6 
Orienteerumisvarustus. Orienteerumishatjutused kaardija kompassiga. Suund- ja 

valikorienteerumine. Lihtsa orienteerumiraja läbimine. 

6. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 19,20,21,22,23 1,2,3,6,7,8 1,2,4 
Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele, regulaarse 1iikumisharrastusekui tervist ja 
töövõimet tagava tegevuse vaj a1ikkus. Ohutu ja loodust säästev liikumine. Tegutsemine 
traumade ja õnnetusjuhtumite korral. Esmabivõtted. Õpitud spordialade võistlusmäärused ja 
oskussõnad. Aus mäng - ausus j a õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta. Kehalise võimekuse testid ja enesekontrollivõtted, testitulemuste 
analüüs. Teadmised õpitud spordialade tekkest, peetavatest võistlustest ja tuntumatest 
sportlastest Eestis ja maailmas. Teadmised olümpiamängudest 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poe2lapsed) 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• Soovib olla terve ja rühikas. 

• Mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vaj alikkust. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Tunneb liikumisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist 
iseseisvalt harrastama. 
Omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
Täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid. 
Jälgib oma kehalist vormisolekut. Teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga. 
Õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma. 
Tunneb huvi Eestis ja maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas. 
2. Sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel. 
3. Sooritab harjutuskombinatsiooni kangil. 
4. Sooritab kägarhüppe üli piki kitse. 
5. Sooritab täishoolt kaugushüppe jaüleastumistehnikas kõrgushüppe. 
6. Sooritab kuulitõuke paigalt ja hooga 
7. Jookseb kiirjooksu stardikäsklustega. 
8. Suudab joostajärjest 12 minutit 
9. Sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente. 
10. Sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted korvpallis. 
11. Mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid jatäidab neid 

mängus. 
12. Mängib korv- ja jalgpalli reeglite järgi 
13. Suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga. 
14. Suusatab kepitõuketa uisusamm-sõiduviisiga. 
15. Suusatab järjest 8km. 
16. Läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt. 
17. Oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku. 
18. Oskab mälujärgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada. 
19. Selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 

töövõimele 
20. Järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib 

ohuolukordi. Teab kuidas toimida sportides/liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul. Oskab anda elementaarset esmaabi. 
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21. Liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades 
ning keskkonda säästes. 

22. Oskab iseseisvalt treenida: analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab 
liikumisharrastusele eesmärgi, leiab endale sobiva spordiala õpib uusi 
liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid. 

23. Osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist 
iseseisvalt, käib spordiüritustel ningjälgib seal toimuvat. Oskab tegutseda 
abikohtunikuna võistlustel. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: III Klass: 19. Õppetundide arv kokku: 70 i 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j!rjekorranumber: . teema nimetus: planeeritud tundide ~: 

I 

õ 'PI peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1. Võimlemine 1,2,3,4 1 

Varem õpitud rivi- ja korraharjutuste kordamine. Ristlemine. Jagunemine ja liitumine, 
lahknemineja ühinemine. 

RÖÖBASPUUD - Hooglemine toengus.Küünarvarstoengust hoogtõus taha. Tirel ette 
harkistest harkistesse. Mahahüpe tahahoolt. 

KANG - Tireltõus. Käärhöör ette. Tireltõus rippest abistamisega. 
AKROBAATlKA - TireI ette kätelseisust. Hoojooksult hüppetirel. Tiritammjõuga. Ratas 

kõrvale. Kätelseis. 
TOENGHÜPE - Kägarhüpe. Harkhüpe. 

2. Kergejõustik 5,6,7,8 1,3 
JOOKS - Madallähe. Sprindi eelsoojendusharjutused. Ringteatejooks. Cooperi test. 
HÜPPED - Kaugushüppe eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. 

Kõrgushüpe üleastumishüpe. Flopi tutvustamine. 
VISKED, TÕUKED - Kuulitõuge paigalt ja hooga. I 

3. Sportmängud 9,10,11,12 1,3 2 

KORVPALL - Palli põrgatamine, söötmine, püüdmine ja vise korvile liikumiselt 
I Läbimurded paigalt ja liikumiseit. Kaitsemäng. Võistlusmäärused. 

JALGPALL - Jalgpallitehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja 
kombinatsioonidega. Jalgpallurite erinevad positsioonid ja tegutsemine vastavalt 
positsioonile. 

4. Suusatamine 13,14,15 1,3,5 6 ! 

Murdmaasuusatamise sõiduviiside kasutamine sõltuvalt maastikust. 
5. Orienteerumine 1,3,5 6 

Orienteerumisharjutused kaardi ja kompassiga. Orienteerumisraja läbimine.Läbitud tee ja 16,17,18 
kontrollpunktide mälu järgi kirjeldamine. Suund ja valikorienteerumine. 



f", ~ 

6. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. 19,20,21,22,23 1,2,3,6,7,8 1,2,4 

I Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele, regulaarse liikumisharrastuse kui tervist 
ja töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. Ohutu liikumine ja liiklemine.Loodust säästev 
liikumine. Tegutsemine traumade ja õnnetusjuhtumite korral. Esmaabivõtted. Õpitud 
spordialade võistlusmäärused, oskussõnad ning harjutuste ja tegevuse kitjeldamine. Aus mäng 
- ausus ja õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva liikumisharrastuse kohta. Kehalise 
töövõime arendamine sobivate haJjutustega. Teadmised õpitud spordialade võistlustest ning 
Eesti ja maailma parimatest sportlastest Teadmised olümpiamängudest. 



( 

( 

Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II 1 Klass: 14. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane soovib olla terve ja rühikas. 
• Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning 

regulaarse liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Õpilane tunneb liikumisestlsportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi 

õppima j a liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Õpilane omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside 

tehnika. 
• Õpilane täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Õpilane jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet 

regulaarse treeninguga. 
• Õpilane õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleidlvõistlusmäärusi 

järgimaja ausa mängu olemust mõistma. 
• Õpilane tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste 

vastu. 
• Õpitavad harjutused põhinevad lapse igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 

asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. teab õpitud spordialade oskussõnu. 
2. oskab jälgida oma kehaasendit ja liigutusi. 
3. oskab õpetajajuhendamisel arendada oma kehalisi võimeid. 
4. oskab mängida liikumismänge. 
5. oskab sooritada lihtsamaid akrobaatikaharjutusi. 
6. oskab teha harjutusi muusika saatel. 
7. oskab sooritada erinevaid kõnni- jajooksuharjutusi. 
8. oskab osaleda pendelteatejooksus. 
9. jookseb kiirjooksu püstistardist 60m. 
10. oskab sooritada palliviset paigalt. 
11. suudab joosta jõukohases tempos 1,5 km. 
12. suudab hüpeIda hüpitsaga . 
13. mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid kehalise 

kasvatuse tundides. 
14. mängib rahvastepalli ning aksepteerib kohtuniku otsuseid. 
15. kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 
16. tunneb õpitud spordialasid ning tuntumaid Eesti ja maailma sportlaseid. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II / Klass: /4. 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane soovib olla terve ja rühikas. 
• Õpilane mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning 

regulaarse liikumisharrastuse vaj alikkust. 
• Õpilane tunneb liikumisestlsportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi 

õppima ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
• Õpilane omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside 

tehnika. 
• Õpilane täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
• Õpilane jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet 

regulaarse treeninguga. 
• Õpilane õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi 

järgimaja ausa mängu olemust mõistma. 
• Õpilane tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste 

vastu. 
• Õpitavad harjutused põhinevad lapse igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 

asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. teab õpitud spordialade oskussõnu. 
2. oskab jälgida oma kehaasendit ja liigutusi. 
3. oskab õpetaj a juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid. 
4. oskab mängida liikumismänge. 
5. oskab sooritada lihtsamaid akrobaatikaharjutusi. 
6. oskab teha harjutusi muusika saatel. 
7. oskab sooritada erinevaid kõnni- jajooksuharjutusi. 
8. oskab osaleda pendelteatejooksus. 
9. jookseb kiirjooksu püstistardist 60m. 
10. oskab sooritada palliviset paigalt. 
11. suudab joosta jõukohases tempos 1,5 km. 
12. suudab hüpeIda hüpitsaga. 
13. mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ningjärgib neid kehalise 

kasvatuse tundides. 
14. mängib rahvastepalli ning aksepteerib kohtuniku otsuseid. 
15. kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 
16. tunneb õpitud spordialasid ning tuntumaid Eesti ja maailma sportlaseid. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II Klass: 14. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

-

Õppesisu - -
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 
1. VÕIMLEMINE. Rivi ja korraharjutused: loendamine, raporteerimine, ümberrivistumineviirus 1. 1. 1. 2. 

ja kolonnis, liikumine vastukäiguga. 
2. Kõnd, kõnniharjutused: kägarkõnd, põlvetõstekõnd, luisksamm, juurdevõtusamm, 1. 2.7. 

vahetussamm, kõnd erinevate käteasenditega ja -liigutustega, kiirenev kõnd üleminekuga 
jooksule. 

3. Hüplemised: hüplemine üle ja ümber vahendite eri suundades, hüplemisharjutuste 2.3.12. 
kombinatsioonid, hüplemine hüpitsa tiirutamisega taha, hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette 
( I minjooksul), läbijooksud liikuva hoonööri alt. 

4. Rakendusvõimlemine: ronimine. Roomamine, ripped, toengud; pealt-, alt- ja segahoie; käte 13. 1. 
kõverdamine rippes; ronimine köiel vabal viisil; hüpe toengusse mitmesugustele vahenditele; 
riistastiku kandmine. 

5. Akrobaatika: tirel ette, kaarsild selililamangust, tiritamm kõverdatud jalgadega, turiseis ilma 5. 1. 1. 
käte toeta. 

6. Tasakaaluharjutused: madalal poomil varem omandatud kõnniharjutused ja nende 2. 
kombinatsioonid, laskumine kükki, põlvitusse ja tõusmine võimlemispingiL 

7. T ANTSULINE LIIKUMINE: galopp- ja polkasammude kombinatsioonid, hüplev polka, 6.15. 5. 3. 
valsisamm, algteadmised tantsukultuurist, loovliikumine muusika saatel, kujutluspiltidel 
baseeruv liikumine. 

8. KERGEJÕUSTIK. Jooks, jooksuharjutused, jooksueelse soojenduse tutvustamine, 7.8.9.11. 3. 1. 2. 6. 
finiseerimisetehnika tutvustamine, pendelteatejooks teatepulga üleandmisega distantsil 30-60 
m, jooks maastikul mänguvormis (erineval pinnasel, kallakui, takistuste ületamisega), jooks 
rahulikus tempos kuni 1,5 km. 

9. Hüpped, hüppeharjutused: sirutusmahahüpe (maandumisasendi fikseerimisega), ridahiipped, 2.3. 1. 
poolkükist käte hooga üleshüpe, maandumisega poolkükki, käed ees, kaugushüpe hoojooksult, 
kõrgushüpe, hoojooksult hüpe hoolauale, sealt matile vetruva maandumisega, toenglamangust 

I ja toengpõlvitusest hüpped toengkägarasse. 
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10. Pallikäsitsemine: palli põrgatamine liikumisel parema ja vasaku käega (lisaülesannetega), 10. 2. 
liikuva märklaua tabamine väikese palliga, palli vedamine paremaja vasakujalaga takistuste 
vahel, väikese palli vise kolmelt sammult rütmiga vasak/parem ja vise. 

12. UKUMISMÄNGUD: teatevõistlused pallidega, liikumismängud ja teatevõistlused osavuse , 4.14. 8. 1. 1. 
kiiruse, üldise vastupidavuse. "Ööja päev", "Muna", "RahvastepalI". 

13. TEADMISED SPORDIST: kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele, ausa mängu põhimõtted 16. 1. 13. 6.8.7.5. 4.5. 
spordis, ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus, teadmised spordialadest, tuntumad 
Eesti ja maailma sportlased. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• soovib olla terve ja rühikas. 

• mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vaj alikkust. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

tunneb liikumisestlsportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 
ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga. 
õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma. 
tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 
Õpib harjutusi, mis põhinevad tema igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 
asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. oskab jälgida oma kehaasendit ja liigutusi. 
2. oskab õpetaja juhendamisel arendada oma kehalisi võimeid. 
3. oskab mängida liikumismänge. 
4. sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas. 
5. suudab hüpelda hüpitsaga 1 min. 
6. oskab teha harjutusi muusika saatel. 
7. oskab startida püstilähtest, jookseb kiirjooksu 60m. 
8. sooritab kaugushüppe paku tabamiseta ja üleastumistehnikas kõrgushüppe. 
9. oskab osaleda pendelteatejooksus. 
10. sooritab hoojooksult palliviske. 
11. suudab joosta jõukohases tempos 1,5 km. 
12. sooriab põrgatused takistuste vahelt. 
13. sooritab palli söötmist ja peatamist jalgpallis. 
14. tantsib õpitud rühmatantse, sh Eesti ja teiste rahvaste tantse. 
15. järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusreegleid. 
16. selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust tervisele, kirjeldab kehalise 

aktiivsuse rolli tervislikus eluviisis. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II Klass: 15. Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: __ 

-
teema nimetus: 

-- ---
planeeritud tundide arv: 

õ . 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
1. VÕIMLEMINE. Põhiasendid ja liikumised: käärseis, päkkharkseis, toengväljaseadekükk, toengväljaaste, käte 1. 2. 1. 1. 2. 

ja jalgade hood, lõdvestamised ja raputamised, tõus kumera seljaga istesse käte erinevate asenditega, 
toenglamangus käte kõverdamine. 

2. Riviharjutused, kujundliikumised:kujundliikumised ( diagonaalselt, silmusena, maona) ühelises kolonnis, 1. 
ümberrivistumine viirust ja kolonnist. 

3. Kõnd, jooks, hüplemine, hüppamine: mitmesugused kõnni- ja jooksuhatjutuste seosed; liikumine ristsammuga 1. 2. 
ette, taha, kõrvale; kõnniharjutuste kombinatsioonid koos muutuvate käteasenditega; erinevad kõnniviisid pingil 
ja madalal poomil, sulghüplemine vahehüpistega ; sulghüplemine poolpööretega. Ripped, toengud, ronimine, 
kandmine, ripe kõverdatud kätega; ronimine köiel; kaaslase kandmine seljas ("ratsavõte"). 

4. Akrobaatika: tirel ette; tiritamm kõverdatud jalgadega, sild, kätelseis (abistamisega); ettevalmistavad harjutused 1. 2. 4. 1. 
rattaks kõrvale, akrobaatika harjutuskombnatsioon. Kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad 
harjutused. 

5. Harjutused vahenditega: hüplemine hüpitsa tiirutamisega taha; hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette ajale (1 min 5.2. 1. 
jooksul); hüpitsa ringitamine, hüpitsa kaheksa; hüplemine hüpitsa tiirutamine silmusena. 

6. TANTSULINE LIIKUMINE. Eakohased tantsuvõttedja-sammud; liikumis- ja tantsukombinatsioonid. Eesti ja 6.14. 2.5. 3. 
teiste rahvaste tantsud. 

7. KERGEJOUSTIK. Jooksud: püstilähe ja jooksu lõpetamine; võistluseelse soojenduse iseseisev sooritamine; 7.8.9.10.11. 2. 1. 2.3. 6. 
jooks rahulikus tempos kuni 1,5 km; madallähte tehnika tutvustamine; erinevate jooksuharjutuste seosed; 
pendelteatejooks teatepulga vahetamisega; 60 mjooks tulemusele. Hüpped: kaugushüpe (sammhüpe) 
äratõukekoha (laius 60 cm) tabatnisega; kaugushüpe 5-7 sammuliselt hoojooksult üle takistuse; kõrgushüppe 
üleastumistehnika 5-7 sammuliselt hoojooksult. Visked: kergete vahendite visked märki ja kaugysele paigalt; 
pallivise hoojooksult. 

8. Sportmängud. Jalgpall: paigaloleva palli loomine (pöia siseküljegajajalapealsega); palli vedamine takistuste 12. 13.3. 2.4.8. 
vahel; veereva palli peatamine jalatallal?il; löök pöia siseküljega täpsusele. Korvpall: põrgatatnine parema ja 
vasaku käega liikumiselt takistuste vahelt; põrkesööt; rinnaltsööt; korvpalliks ettevalmistavad mängud ja 
teatevõistlused: 
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9. TEADMISED SPORDIST JA LIIKUMISVIISIDEST. Opitavate spordialade põhilised võistlusmäärused. Ausa 15. 16. 1. 5. 6. 7. 8. 5.4. 
mängu põhimõtted spordis. Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi 
oluline komponent. Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ja liigeldes. Teademised 
spordialadest ja suurvõistlustest Eestis ning maailmas, tuntumad Eesti sportlased. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II I Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• soovib olla terve ja rühikas. 

• mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vaj alikkust. 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

tunneb liikumisestlsportmisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 
ja liikumist iseseisvalt harrastama. 
omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika. 
täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid. 
jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga. 
õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma. 
tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 
Õpib harjutusi, mis põhinevad tema igapäevaelu liikumisviisidel, liigutustel ja 
asenditel ning vahendite käsitsemisega seotud tegevusel. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni. 
2. hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes. 
3. sooritab harjutuskombinstsiooni akrobaatikas. 
4. sooritab harjutuskominatsiooni madalal poomil. 
5. sooritab õpitud toenghüppe. 
6. sooritab madallähte stardikäsklustegaja õige teatevahetuse ringteatejooksus. 
7. sooritab kaugushüppe paku tab arni sega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe. 
8. sooritab hoojooksult palliviske. 
9. jookseb kiirjooksu stardikäsklustega. 
10. jookseb järjest 9 minutit. 
11. sooritab sportmänge ettevalmistavaid liikumismänge ja teatevõistlusi palliga. 
12. sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis. 
13. sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt- eest pallingu võrkpallis. 
14. mängib korvpalli ja võrkpalli lihtsustatud reeglite järgi. 
15. tantsib rühmatantse. 
16. kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist. 
17. suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelise sõiduviisiga. 
18. laskub mäest põhiasendis. 
19. läbib järjest suusatades 2 km. 
20. uisutab järjest 4 min. 
21. selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust tervisele. 



( 

( 

22. mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ningjärgib neid; teab 
kuidas vältida ohuolukordi sportides ning mida teha lihtsamate sporditraumade 
korral. 

23. suudab iseseisvalt sportida koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokku 
leppida mängureegleid jne. 

24. sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele hinnangu võrreldes eelmistel 
aastatel saavutatuga. 

25. tunneb õpitud spordialade oskussõnu, kasutab neid sündmuste kirjeldamisel ning 
oskab käituda spordivõistlustel. 

26. valdab teadmisi õpitud spordialadest, nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid 
suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja võistkondi, teab tähtsamaid fakte 
antiikolümpiamängudest. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

--~ 

õ 'P] [lesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 
1. VÕIMLEMINE. Rivikorra harjutused: Ümberrivistumine viirus ja kolonnis; pöörded sammliikumiselto 1. 1. 1. 
2. Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused: Harjutuskobinatsioonid. Hüplemisharjutused hüpitsa ja 2. 1. 

hoonööriga. Hüpitsa hood, ringid, kaheksad, tiirutamised; lihtsad visked ja püüded. 
3. Põhivõimlemine ja üldarendavad harjutused saatelugemise ja/või muusika saatel. Harjutused vahendita 1. 3. 

ja vahendiga; käte ja jalgade hood, lõdvestamised, vetrumised. Kehatüve lihaseid treenivad ja 
sirutusoskusi kujundavad harjutused. 

4. Rakendusvõimlemine: Kahe- ja kolmevõtteline ronimine; käte erinevad haarded ja hoided rippes. 5.21. 23. 
Hoojooksult hüpe hoolauale, äratõuge ja toengkägar hobusel. 

5. Akrobaatilised harjutused: Erinevad tirelid ja selle õppimiseks juurdeviivad harjutused; painduvust 3. 
arendavad harjutused ja kaarsild; ratas kõrvale; kätelseis abistamisega. 

6. Tasakaaluharjutused: Erinevad kõnni ja hüplemisharjutused, pöördedja mahahüpped pingilja poomil. 4. 
7. KERGEJÕUSTIK. Jooks. Jooksuasendi ja -liigutuste korrigeerimine. Põlve- ja sääretõstejooks. Jooksu 6.9.24. 3. 6. 

alustamine ja lõpetamine. Kiirjooks ja selle eelsoojendus. Madallähte tutvustamine. Stardikäsklused. 
Ringteatejooksu teatevahetus. Kestvusjooks. 

8. Hüpped. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). 7.24. 
9. Visked: Pallivise hoojooksult. 8.24. 
10. LIIKUMIS- JA SPORTMÄNGUD. Liikumismängud: sportmängu ettevalmistavad liikumismängudja 11. 12. 14. 8.4. 

teatevõistlused pallidega. Rahvastepall. 
Korvpall. Palli hoie söötes, püüdes ja peale visates. Palli põrgatamine, söötmine ja vise korvi1e. 
Sammudelt vise korvi1e. Kaitseasend. Korvpallireeglitega tutvumine. 
Võrkpall. Ettevalmistavad harjutused võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea kohale, vastu seina ning paarides. 
Alt-eest palling. Pioneer. 

11. TALlALAD. Suusatamine. Laskumine. Tõusuviiside kasutamine erineva raskusega nõlvadel. 17.18.19.20. 3. 6.5. 
Paaristõukeline sõiduviis ja vavelduvtõukeline sõiduviis, uisusamm ilma keppideta. 
Uisutamine. Mängud ja teatevõistlused uiskudel. Kestvusuisutamine. 
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12. TANTSUUNE LIIKUMINE. Eesti rahva- ja seltskonnatantsud paaris ning paaride vahetusega. 15. 16.23. 4.5. 3. 
Eakohased liikumis- ja tantsukombinatsioonid. 

13. TEADMISED SPORDIST JA UIKUMISVIISIDEST. Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele; kehaline 21. 22. 23. 24. 25. 1. 2. 6. 7. 8. 1. 2.4.5. 
aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline komponent. Õpitavate spordialade põhilised võistlusmäärused. 26. 
Õpitud spordialade oskussõnavara. Ausa mängu põhimõtted spordis. Ohutus- ja hügieenireeglite 
vajalikkus. Lihtsad esmaabivõtted. Teadmised iseseisvaks hatjutamiseka: kuidas sooritada 
soojendusharjutusi jne. Teadmised suurvõistlustest Eestis ning maailmas, tuntumad Eesti ja maaihna 
s22rtlased. Teadmised antiikolümpiamängudest. 

--- - -
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III 1 Klass: 17. 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 
1. soovib olla terve ja rühikas; 
2. mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele töövõimele ning regulaarse 

liikumisharrastuse vaj alikkust; 
3. tunneb liikumisestlspotimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima 

ja liikumist iseseisvalt harrastama; 
4. omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
5. täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6. jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 

treeninguga; 
7. õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 

ja ausa mängu olemust mõistma; 
8. tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. sooritab õpitud vaba-või vahendiga harjutuskombinatsiooni muusika saatel 
2. sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas 
3. sooritab harjutuskombinatsiooni poomil 
4. sooritab õpitud toenghüppe kägar-või harkhüpe 
5. sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe 
6. sooritab hoojooksult palliviske 
7. jookseb kiirjooksu stardikäsklustega 
8. suudab joostajärjest 9 minutit 
9. sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente 
10. mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi 
11. tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse 
12. läbib järjest suusatades 3-4km 
13. suudab uisutadajärjest 7min. 
14. selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 

töövõimele 
15. järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib 

ohuolukordi;teab,kuidas toimida sportides liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul;oskab anda elementaarset esmaabi; 

16. liigub spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides,kaaslasi austades j a abistades 
ning keskkonda säästes; 

17. oskab iseseisvalt treenida:analüüsib oma kehalise vormisoleku taset,seab 
liikuminsharrastsele eesmärgi,leiab endale sobiva jõukohase spordiala 
liikumisviisi,õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid; 
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18. osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides,harrastab liikumist sportimist 
iseseisvalt tunniväliselt,käib spordi-ja tantsuüritustel ning jälgib seal 
toimuvat;oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III Klass: I 7. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'PI peSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Võimlemine. Hatjutuskombinatsioonide koostamine ja esitamine muusika 1. 2. 3. 4. 7. 3.5. 

saatel.Rivihatjutused.Gagunemine ja liitumine, lahknemine ja ühinemine, ristlemine).Kõnni-
,jooksu-ja hüplemishatjut.Koordinatsioonihatjut.põhivõmlemine ja hatjut. vahenditega. Ronimine 
köiel.Rühti korrigeerivad hatjut..JÕu-,venitus- ja lõdvestushatjut. Akrobaatika 
hatjutuskombinatsioon.(kaarsild,kaarsillast käte ja jalgade vaheldun tõstmine,kaarsillast pööre 
toengkägarasse(abistamisega),turiseis käte toetusega 
põrandaleT oenghüpped. (kägarhüpe,harkhüpe) Hatjutused vahenditega(pall,rõngas,hüpits). 
Harjutuskombinatsioon poomil ( erinevad sammukombinatsiooni, erinevad mahahüpped, jala 
hooga ette pööre 180 O)polkasamm ette 

2. Tantsuline liikumine. (põhisammud, kombinatsioonid õpetaja valikul) Tants kui kultuur, tants 1.11. 5. 2.3. 
kui teadus. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. (country-line dance,rahvatants,valss) 

3. Kergejõustik.Jooks.Sprindi 5.6.7.8. 3.7. 6.4. 
soojendusharjut.Ringteatejooks.Kestvusjooks.Tõkkejooks.Hüpped.Kaugushüppe 
soojendusharjut.Kaugushüpe. Täishoolt paku 
tabamisega.Kõrgushüpe. (üleastumishüpe )sooj endushatjut. Visked.Eelsooj endusharjut. 
Palliviskeks.Pallivise hoojooksult 

4. Sportmängud. 9.10. 8. 4. 

Võrkpall-sööduharjut.paaridesja kolmikutes. Ülalt palling.Punktide lugemine.Mängijate asetus 
platsil ja liikumine pallingu sooritamiseks.Mäng lihtsustataud reeglite järgi. 

Korvpall- palli põrgatamine,söötmine ja vise korvile liikumiseIt.Läbimurded paigaIt ja 
liikumiselt.Algteadmised kaitsemängust.Mäng lihtsustatud reeglite järgi. 

-
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J algpall-tehnikaelemendid. V õistlusmäärused.Mäng lihtsustatud reeglitega. 
-

5. Talialad. Uisutamine.Harjut.jääga kohanemiseks-libisemine ühel jalal,kükid,kükilt 13. 3. 6. 
kukkumine.Paralleelpidurdus.Kestvusuisutamine 

6. Suusatamine. Laskumine madalasendis.Paaristõukeline ühesammuline 12. 1. 3. 6. 
sõiduviis.Sahkpööre.Libisamm tõusuviis.Kepitõuketa uisusamm.Pidurdus laskumisel ennetava 
kukkumisega. 

7. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja 10. 14. 15. 16. 17 .18. l. l. 
töövõimele,regulaarse liikumisharrastuse vajalikkus.Ohutu liikumine ja liiklemine.Loodust 
säästev liikumine. Tegutsemine sporditraumade ja õnnetusjuhtumite korral.Esmaabivõtted.Õpitud 
spordialade ja liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kirjeldamine. Õpitud 
spordialade võistlusmäärused.Aus mäng-ausus ja õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta. Kehalise töövõime arendamine:sobivad harjut.,metoodika.Kehalise 
võimekuse testid ja enesekontrollivõtted. Teadmised õpitud spordialade võistlustest ning 
tuntumatest sportlastest Eestis ja maaihnas. Tedmised olümpiamängudest ja tuntumatest 
olümpiavõitjatest. Teadmised spordiüritustest ning neilosalemise võimalustest. Liikumine Sport 
kõigile. 

----
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III I Klass: 18. 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 
1. soovib olla terve ja rühikas; 
2. mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vajalikkust; 
3. tunneb liikumisest/spotimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppimaja 
liikumist iseseisvalt harrastama; 
4. omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
5. täidab liikudes/sporti des ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6. jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga; 
7. õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma; 
8. tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. sooritab õpitud vaba- või vahenditega harjutuskombinatsiooni muusika saatel 
2. sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas 
3. sooritab harjutuskombinatsiooni poomil 
4. sooritab õpitud toenghüppe harkhüpe 
5. tantsib õpitud paaris-rühmatantse 
6. sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe 
7. sooritab paigaltja hooga kuulitõuke 
8. jookseb kiirjooksu stardikäsklustega 
9. suudab joostajärjest 9minutit 
10. sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente 
11. mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi 
12. läbib järjest suusatades 4km 
13. suudab uisutadajärjest 8min. 
14. selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 

töövõimele 
15. järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib 

ohuolukordi,teab,kuidas toimida sportides liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul,oskab anda elementaarset esmaabi; 

16. liigub spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides,kaaslasi austades ja abistades 
ning keskkonda säästes 

17. oskab iseseisvalt treenida:analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab 
liikumisharrastusele eesmärgi,leiab endale sobiva jõukohase spordiala 
liikuminsviisi,õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid 
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18. osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides,harrastab liikumist sportimist 
iseseivalt tunniväliselt,käib spordi- ja tantsuüritustel ning jälgib seal 
toimuvat,oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III Klass: Is. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~iekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

-

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1. Võimlemine. Harjutuskombinatsioonide koostamine ja esitamine muusika 1. 2. 3. 4. 7. 3.5. 
saate1.Riviharjutused.(jagunemine ja liitumine, lahknemine ja ühinemine, ristlemine ).Kõnni-
,jooksu-ja hüplemisharjut.Koordinatsiooniharjut.põhivõmlemine ja harjut.vahenditega. Ronimine 
köie1.Rühti korrigeerivad hatjut .. JÕu-,venitus- ja lõdvestushatjut. Akrobaatika 
harjutuskombinatsioon.(kaarsillast pööre toengkägarasse,tirel ette iUe 
kraavi,kätelseis,HundiratasToenghüpped.(kägarhüpe,harkhüpe) Hatjutused 
vahenditega(pall,rõngas,hüpits). Hatjutuskombinatsioon poomil ( erinevad 
sammukombinatsiooni, erinevad mahahüpped, jala hooga taha pööre 180 0) 

I 

2. Tantsuline liikumine. (põhisammud, kombinatsioonid õpetaja valikul) Tants kui kultuur, tants 1. 5. 5. 2.3. 
kui teadus. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. ( country-line 
dance,rahvatants,seltskonnatantsud) 

3. KergejõustikJ ooks. Sprindi 6.7.8.9. 3.7. 6.4. 
sooj endushatjut.Ringteatejooks.Kestvusj ooks. Tõkkejooks.Hüpped.Kaugushüppe 
soojendushatjut.Kaugushüpe. Täishoolt paku 
tabamisega.Kõrgushüpe. (üleastumishüpe )sooj endushatjut.Flopphüppe 
tutvustamine. Tõuked.Kuulitõuke soojendusharjut. .Kuulitõuge paigalt. 

4. Sportmängud. 10. 11. 8. 4. 

Võrkpall-sööduhatjut.paarides ja kolmikutes. Ülalt pallingja pallingu vastuvõtt.Ründelöök ja 
kaitsemäng.Mängijate asetus platsil ja liikumine pallingu sooritamiseks. Mäng lihtsustatud 
reeglitega. 

-
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Korvpall- palli põrgatamine,söötmine ja vise korvile liikumiselt.Läbimurded paigalt ja 
liikumiselt.Petteliigutused,söötmine ja püüdmine vastuliikumiselt,kaitsemäng.Mäng lihtsustatud 
reeglitega. 

J algpall-tehnikaelemendid. Võistlusmäärused.Mäng lihtsustatud reeglitega. 

5. Talialad. Uisutamine. Tagurpidisõit.Kestvusuisutamine. 13. 3. 6. 

6. Suusatamine.Paaristõukeline kahesammuline sõiduviis,kepitõuketa 12. 1. 3. 6. 
uisusamm,paralleelpööre. Tõusu ja laskurnisviisid. Üleminek paaristõukeliselt sõiduviisilt 
vahelduvtõukelisele ja vastupidi 

7. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja 10. 14. 15. 16. 17. 18. l. l. 
töövõimele,regulaarse liikumisharrastuse vajalikkus.Ohutu liikumine ja liiklemine.Loodust 
säästev liikumine. Tegutsemine sporditraumade ja õnnetusjuhtumite korral.Esmaabivõtted.Õpitud 
spordialade ja liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kitjeldamine.Õpitud 
spordialade võistlusmäärused.Aus mäng-ausus ja õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta. Kehalise töövõime arendamine:sobivad hatjut.,metoodika.Kehalise 
võitnekuse testid ja enesekontrollivõtted. Teadmised õpitud spordialade võistlustest ning 
tuntumatest sportlastest Eestis ja maaihnas. Tedmised olümpiamängudest ja tuntumatest 
olümpiavõitjatest.Teadmised spordiüritustest ning neilosalemise võimalustest.Liikumine Sport 
kõigile. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III 1 Klass: 19. 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 
1. soovib olla terve ja rühikas; 
2. mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele töövõimele ning regulaarse 
liikumisharrastuse vaj alikkust; 
3. tunneb liikumisest/spotimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppimaja 
liikumist iseseisvalt harrastama; 
4. omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika; 
5. täidab liikudes/sportides ohutus- ja hügieeninõudeid; 
6. jälgib oma kehalist vormisolekut; teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse 
treeninguga; 
7. õpib kaaslastega koostööd tegema, kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgima 
ja ausa mängu olemust mõistma; 
8. tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi- ja liikumisürituste vastu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. sooritab õpitud vaba- või vahendiga harjutuskombinatsiooni muusika saatel 
2. sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas 
3. sooritab harjutuskombinatsiooni poomil 
4. sooritab õpitud toenghüppe (harkhüpe või kägarhüpe) 
5. tantsib õpitud paaris-rühmatantse 
6. sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe 
7. sooritab paigaltja hooga kuulitõuke 
8. jookseb kiirjooksu stardikäsklustega 
9. suudab joostajärjest 9minutit 
10. sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente 
11. sooritab läbimurded paigalt ja liikumiseit, petted korvpallis 
12. sooritab ülalt pallingu, ründeIöögi ja nende vastuvõtu võrkpallis 
13. mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid 

mängus 
14. mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi 
15. teab eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone 
16. läbib järjest suusatades 5 km 
17. suudab uisutadajärjest 9 min 
18. selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja 

töövõimele 
19. järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib 

ohuolukordi,teab,kuidas toimida sportides liikudes juhtuda võivate 
õnnetusjuhtumite ja traumade puhul,oskab anda elementaarset esmaabi; 

20. liigub spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides,kaaslasi austades j a abistades 
ning keskkonda säästes 



e 
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21. oskab iseseisvalt treenida:analüüsib oma kehalise vormisoleku taset, seab 
liikumisharrastusele eesmärgi, leiab endale sobiva jõukohase spordiala 
liikuminsviisi,õpib uusi liikumisoskusi ja arendab oma kehalisi võimeid 

22. osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides,harrastab liikumist sportimist 
iseseivalt tunniväliselt,käib spordi- ja tantsuüritustel ningjälgib seal 
toimuvat, oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: III Klass: I 9. Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

J_ärj ekorranumb~~c 
-

t~ema niinetus: 
- - -

planeeritud tundide arv: 

õ 'P] peslSu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Võimlemine. Harjutuskombinatsioon vahendiga- koostamine ja esitamine muusika 1. 2. 3. 4. 7. 3.5. 

saatel.Riviharjutused.Qagunemine ja liitumine, lahknemine ja ühinemine, ristlemine).Kõnni-
,jooksu-ja hüplemisharjut.Koordinatsiooniharjut.põhivõmlemine ja harjut.vahenditega. Ronimine 
köielJõu-,venitus-ja lõdvestusharjutused .. Akrobaatika harjutuskombinatsioon.) 
Toenghüpped. (kägarhüpe,harkhüpe) Harjutused vahenditega(pall,rõngas,hüpits) . 

i 

Harjutuskombinatsioon poomil .Aeroobica põhisammud 
2. Tantsuline liikumine. Tants kui kultuur, tants kui teadus. Erinevad liikumise d ja stiilid.Opitud 5.15. 5. 2.3. 

tantsuelementide,põhisammude ja kombinatsioonide kinnistamine.Aeglase valsi põhisamm 
3. Kergejõustik.Jooks.SoojendushaIjut.Ringteatejooks.Kestvusjooks.Hüpped.Soojendusharjut.Kaug 6.7.8.9. 3.7. 6.4. 

ushüpe.Kõrgushüpe.Flopp tehnika.Tõuked.Kuulitõuke soojendusharjut..Kuulitõuge. 

4. Sportmängud. 10. 11. 12. 13. 14. 8. 4. 
Võrkpall-sööduharjut.kombinatsioonid.Ü1alt palling.Ründelöök.Pallingu vastuvõtt.Mäng reeglite 
järgi. 

Korvpall-palli põrgatamine,söötmine,püüdmine j a vise korvile 
liikumiselt.Petteliigutused.Kaitsemäng-Mäng 3:3 ja 5:5 Mäng reeglite järgi. 

Jalgpall-tehnikaelementide täiustamine erinevate harjut.ja kombinatsioonide kaudu .. 

5. Talialad.Uisutamine.Uisutamise tehnika.Paralleelpidurdus.Tagurpidisõit.Kestvusuisutamine. 17. 3. 6. 

6. Suusatamine.Võistlusalad.Paaristõukeline ühe- ja kahesammuline sõiduviis.Üleminek 16. 1. 3. 6. 
paaristõukeliselt sõiduviisilt vahelduvtõukelisele ja vastupidi. Tõusu ja laskumisviiside ning 
pidurduste kasutamine maastikul.Uisusamm-sõiduviisi täiustamine. Lihtsa slaalomiraja läbimine. 

7. Teadmised spordist ja liikumisviisidest. Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja 18. 19. 20. 21. 22. 1. 1. 
töövõimele,regulaarse liikumisharrastuse vajalikkus. Ohutu liikumine ja liiklemine.Loodust 

- - -- -- -
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säästev liikumine. Tegutsemine sporditraumade ja õnnetusjuhtumite korral.Esmaabi~õtted.Õpitud 
spordialade ja liikumisviiside oskussõnad ning harjutuste ja tegevuste kirjeldamine.Opitud 
spordialade võistlusmäärused.Aus mäng-ausus ja õiglus spordis ning elus. Teadmised iseseisva 
liikumisharrastuse kohta. Kehalise töövõime arendamine:sobivad harjut.,metoodika.Kehalise 
võimekuse testid ja enesekontrollivõtted. Teadmised õpitud spordialade võistlustest ning 
tuntumatest sportlastest Eestis ja maailmas.Tedmised olümpiamängudest ja tuntumatest 
olümpiavõitjatest.Teadmised spordiüritustest ning neilosalemise võimalustest.Liikumine Sport 
kõigile. 



( 
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Valikained 

Õppeaine: 

arvutiõpetus 
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Õppeaine: Arvutiõpetus 
Kooliaste: II I Klass: 15. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, 

töödeldes ja analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades; 
• teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (lK1) 

kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete 
kaitsele; 

• koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna; 
• osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete 

materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste, järgides tekstitöötluse 

põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; 
poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti 
joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, 
diagrammid, tabelid); 

2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali 
(tekst, pilt, tabel, diagramm) ning töötIeb neid vajaduse korral, pidades kinni 
intellektuaalomandi kaitse headest tavadest; 

3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali 
korrektselt, hoidudes plagiaadist; 

4. mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate 
objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset 
vaatenurka esindavaid allikaid; 

5. kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende 
suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

6. salvest ab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, 
salvestab selle teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili 
suurust vaba ruumiga andmekandjal; 

7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitiuse 
etteantud teemal; 

8. kujundab esitluse loetavalt ja esteetiliselt, lähtudes muu hulgas järgmistest 
kriteeriumidest: optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, 
allikatele viitamine, kujunduse säästlikkus; 

9. koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi 
diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi); 

10. vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt 
genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, 
päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad; 
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11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doc, odt, pdf), pakib faili kokku, 
saadab selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkondaja prindib selle 
paberile; 

12. selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, 
liigese- ja rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid 
ohte vältida, valides õige istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes 
võimlemisharjutusi silmadele ja randmetele jne; 

13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale 
uue tugeva parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot 
enda kohta avalikus internetis; 

14. kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi; 
15. ühendab turvaliseit arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, 

väline kõvaketas). 
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Õppeaine: Arvutiõpetus 
Kooliaste: II Klass: I 5. Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranum1:>~: . teema nimetus: planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr Lõiming 

1 Kasutajakontode loomine ja haldamine (Moodle, VIKO, eKool) 11 Tervis ja ohutus 
2 Arvutite tekkimine, ajalugu ja rakendus. Esimesed arvutid ja nende rakendus, arvutite 1 Tehnoloogia ja Ajalugu 

arenemine aja jooksul kaasaegseteks arvutiteks. Kahendsüsteem innovatsioon Matemaatika 
3 Arvuti olulised koostisosad (riistvara). Protsessor, emaplaat, põhi- ja muutmälu, l3 Tehnoloogia ja 

andmekandjad. Sisend- ja väljundseadmed. Klaviatuuri tundmine, hiire käsitsemine innovatsioon 
4 Tarkvara ja selle roll arvuti töös. Operatsioonisüsteem, selle olemus ja tähtsus. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
5 Operatsioonisüsteemi kasutajaliidesja selle häälestamine (arvutite s oleva OS baasil). 6,9 Tehnoloogia ja 

Töötamine Windows-keskkonnas, töö rakendusprogrammidega. Programmide käivitamine ja innovatsioon 
sulgemine Windowsis. Pakkimisprogrammid 

6 Failisüsteem. Failid andmete hoidmismäluna arvutis. Oma tööde salvestamine failidesseo 7,10 Tehnoloogia ja 
Opereerimine failidega failisüsteemis: salvestamine, kopeerimine, teisaIdamine, kustutamine innovatsioon 

7 Arvutivõrgudja Internet. Veeb. Kodulehekülgede vaatamise vahendid. 3,4 Tehnoloogia ja 
innovatsioon 
Teabekeskkond 
Väärtused ja kõlblus 

8 Arvutiviirused. Viirused kui arvutit ohustavad väärnähtused. Hoidumine arvutiviirustest Tervis ja ohutus 
9 Elektronpost kui interneti oluline rakendusvaldkond. Meilide saatmise ja vastuvõtmise 9 Teabekeskkond 

tarkvara. Elektronkirjade käsitlemine: meilidele vastamine ja nende edasisaatmine, e-mailide Tervis ja ohutus 
manused 

11 Tekstitöötlus. Teksti sisestamise reeglid. Dokumendivaated. 2 Tehnoloogia ja Eesti keel 
innovatsioon 

12 Teksti märgistamine, kopeerimine, teisaIdamine, kustutamine. Lühikäsklused. Teksti 2 Tehnoloogia ja 
kujundamine: font, kirja suurus, kirjastiil, täiendavad tekstiefektid. Tekstivormingu innovatsioon 
kopeerimine 

l3 Lõigu kujundamine: joondamine, taanded, rea- ja lõiguvahed, loendite kasutamine 2,8 Tehnoloogia ja 
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innovatsioon 
14 Teksti paigutamine veergudesse. TabeIduskohad ja tabelid. 2,9 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
15 Graafika tekstidokumendis. 2,3,8, 11 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
16 Dokumendi üldvaate kujundamine: leheküljeseaded (suurus, veerised, paigutus), lehekülje- ja 2,4,8 Tehnoloogia ja 

veerupiir, dokumendi päis ja jalus, pealkirjalaadid, automaatne sisukord innovatsioon 
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Õppeaine: Arvutiõpetus 
Kooliaste: II 1 Klass: 16. 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, 
töödeldes ja analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades; 
2) teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele; 
3) koostab IKT vahendeid kasutades toimivaja efektiivse õpikeskkonna; 
4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete 
materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. vormindab arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste, järgides tekstitöötIuse 

põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; 
poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti 
joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, 
diagrammid, tabelid); 

2. leiab internetist ja kopeerib tekstifaili või esitlusse erinevas formaadis algmaterjali 
(tekst, pilt, tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral, pidades kinni 
intellektuaalomandi kaitse headest tavadest; 

3. viitab ja taaskasutab internetist ning muudest teabeallikatest leitud algmaterjali 
korrektselt, hoidudes plagiaadist; 

4. mõistab internetist leitud info kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate 
objektiivsust ning leiab vajaduse korral sama teema kohta alternatiivset 
vaatenurka esindavaid allikaid; 

5. kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende 
suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku); 

6. salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta, leiab ja avab salvestatud faili uuesti, 
salvestab selle teise nime all, kopeerib faile ühest kohast teise ning võrdleb faili 
suurust vaba ruumiga andmekandjal; 

7. koostab teksti, diagramme, pilte, audiot, videot ja tabeleid sisaldava esitlus e 
etteantud teemal; 

8. kujundab esitIuse loetavaltja esteetiliselt, lähtudes muu hulgasjärgmistest 
kriteeriumidest: optimaalne info hulk slaidil, märksõnad sidusa teksti asemel, 
allikatele viitamine, kujunduse säästlikkus; 

9. koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelidja sobivat tüüpi 
diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi); 

10. vormindab korrektselt referaadi järgmised osad: tiitelleht, automaatselt 
genereeritud sisukord, sissejuhatus, peatükid, alampeatükid, joonised, tabelid, 
päis, jalus, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ja lisad; 
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11. salvestab valmis referaadi eri formaatides (doe, odt, pdf), pakib faili kokku, 
saadab selle e-posti teel manusena õpetajale, laeb veebikeskkondaja prindib selle 
paberile; 

12. selgitab arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte oma tervisele (sõltuvus, 
liigese- ja rühivead, silmade kaitse) ning oskab oma igapäevatöös arvutiga neid 
ohte vältida, valides õige istumisasendi, jälgides arvuti kasutamise kestust, tehes 
võimlemisharjutusi silmadele ja randmetele jne; 

13. kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale 
uue tugeva parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot 
enda kohta avalikus internetis; 

14. kannab arvutisse fotosid, videoid ja helisalvestisi; 
15. ühendab turvaliselt arvuti külge erinevaid lisaseadmeid (mälupulk, hiir, printer, 

väline kõvaketas). 
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Õppeaine: Arvutiõpetus 
Kooliaste: II Klass: I 6. Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Turvaline käitumine Internetis. Õppemäng Nastix 7 Tervis ja ohutus 

Väärtused ja kõlblus 
2 Otsing Internetis, otsinguseaded Google'i näitel. Autoriõigus 1 Teabekeskkond 

Väärtused ja kõlblus 
3 Esidused. Dokumendivaated. Esiduse osad, nõuded esidusele. Disaini- ja küljendusmallid. 3,4 Tehnoloogia ja 

Teksti ja piltide lisamine innovatsioon 
4 Tabeli lisamine esidusele. Tabeli kujundamine 3,4 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
5 Diagrammide liigid ja kasutamine. Diagrammide lisamine slaidile. Diagrammi kujundamine 3,4 Tehnoloogia ja Matemaatika 

innovatsioon 
6 Tekstikasti lisamine slaidile. Slaidi jalus 3,4 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
7 Esitluse levitamine: j aotusmatetj al ja trükkimine. Esiduse animeerimine ja ettekandmine 3,4 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
8 Tabelitöötlus. Andmete sisestamine ja parandamine. Tabeli lahtrite vormindamine. 5 Tehnoloogia ja 

Tingimusvorming. Erinevad andmetüübid. Ridade ja veergude lisamine ja kustutamine innovatsioon 
9 Diagrammide koostamine tabeliandmete põhjal. Diagrammi kujundamine 5 Tehnoloogia ja Matemaatika 

innovatsioon 
10 Tabeliandmete sorteerimine. Lehe päise ja jaluse lisamine. Tabeli trükieelne kujundamine 5 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
11 Hulgipostituskitja koostamine 6 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
12 Arvutused tabelis. Valemite ja lihtsamate funktsioonide kasutamine. Lahtri absoluutne ja 5 Tehnoloogia ja Matemaatika 

suhteline aadress innovatsioon 
13 Tabeliandmete jiltreerimine. Vahesummade lisamine tabelile 5 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 



(I 

(i 

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õppekava 

Gümnaasiumi ainekavad 

Keelesuund 



( 
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 

Õppeained: 

eesti keel 
kirjandus 



( 

Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

1. kursus Keel ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele 

muutumise tendentse ja nüüdisolukorda 
• kasutab konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas; 
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 
5) oskab eakohase1 tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Eesti keele struktuur. Tallinn: Künnimees, 2001 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekee1sussõnaraamat ÕS 2006 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema !1i~tus: _Keel ja ühiskond JJlaneeritl.!d ~ndjde arv: 35 

~-

ÕppeSISU 
Lõiming 

nr 
Jrk I T d I d -h' -' d eema ,a ateema ,po Imolste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi I I, 5 
kujundamine. Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistuse d 
(joonised, tabelid, skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele enpara teiste keelte kõrval. I 2, 3 
Häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevonnistik, lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja 
partsiaalsus lauseehituses (täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti 
sõnamoodustuse erijooni. Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; 
Euroopa ja maailma keeled (valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele 
mõju eesti keelele. Keele varieerumine ja muutumine. 

Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. I 3, 4, 5 
Kirjakeele nonn. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalriihmade erikeeled. 
Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. I 1,4 
Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 
ilukitjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 

kultuuriline identiteet I kunst 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

geograafia 

ajalugu 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

2. kursus Praktiline eesti keel I 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui 100jana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku 1. 
arutleva teksti vormis; 
2) koostab levinumaid tarbetekste; 
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma 
tekstides; 
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala, M. Kitsnik. Praktiline eesti keelI. Künnimees, 2011 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema l Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Praktiline eesti keel I planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d I d -h· _. d eema ,a ateema ,po Immste 

1. 

2. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega "Keel ja ühiskond" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; I 1 
emotsionaalsus, toon. 

Kirjutamine 
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning I 1,2,3,4,5,6 
vormid. 
Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine 
ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. 
Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. 
Õigekilja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

3. I Lugemine I 4, 5,6 
Seotudja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. 
Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, 
käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja 
praktiline kasutamine). 

4. Kuulamine 
Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja I I 
eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

teabekeskkond 

elukestev õpe ja I küjandus 
karjääri planeerimine 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

ühiskonnaõpetus 



( 

e 

Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnäasium I Klass: IG2 

3. kursus Meedia ja mõjutamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• arendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia 
erijooni ning olulisi tekstiliike; 
2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 
3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 
4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja 
audiovisuaalses kontekstis; 
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 
tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 
6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 
7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 
8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja maine-kujunduse teemadel; 
9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuu1du kohta ning valida selleks sobivaid 
keelevahendeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. E~sti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Meedia ja mõjutamine planeeritud tundide arv: 

Oppeslsu 
Jrk 'T d I d -h· _. d eema ,a ateema ,po Imolste 
m 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; 
keeleline loovus ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: 
teadmised, isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide 
liigitamine ja analüüs. 

Olulisemad meediaZamid (uudis, reportaai, intervjuu, arvamus). Meediatekstide seostamine: 
viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. 

Keel info ja suhteloome teenistuses. 

Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviaj akilj ad, raadio- ja 
telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja 
meelelahutusajakiljanduse erinevused. Kiljutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti 
esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju 
heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. SuhtIus internetiportaalides. 

Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, meediaeetika ja 
meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, info 
allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. 
Meedia retoorika ja argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine 
meediatekstis. 

2 

1,5 

9 
3,4 

6,7,9 

6. I Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja I 7,8,9 
kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise 
võtted. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

teabekeskkond 

tehnoloogia 
ja innovatsioon 

I 
väärtused 
ja kõlblus 

35 

Lõiming 

kirjandus 

kunst 

I muusika 

I ühiskonnaõpetus 

geograafia 
I 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: IG2 

4. kursus Praktiline eesti keelU 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi 
isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes 
aruteludes koolis; 
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info 
ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo 
ja tegevuskava; 
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke 
infootsingu strateegiaid; 
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Praktiline eesti keel II planeeritud tundide arv: 35 

Oj:!peSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOIste 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega "Meedia ja mõjutamine" seostuvad teemad. 
2. KiIjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline suhdus olukorrastja vesduspartnerist lähtuvalt. Sama sõnumi edastamine erinevate I 1,2 
keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine. 
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja 
mõjutamine. 
Kirjutamine 
Tarbekiljade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. Mitme allika põhjal I 1,2,5,6, 7, 8 
kokkuvõtte ja referaadi kiljutamine. Ajakiljanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, 
retsensioon, pressiteade. Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. Vajaduse korral 
õigekilja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Eri modaalsusega tekstide (kiIjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. I 4, 7 
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 
kasutamine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (ülclkasutatavate võõrsõnade, 
ilukirjanduskeele sõnavara, käsidetavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, 
kinnistamine j a praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, I 3 
kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

elukestev õpe ja I kirjandus 
karjääri planeeriInine 

teabekeskkond 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Teksti keel ja stül 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtIusolukordi, oskab valida suhtluskanalit mng suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 

( • arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

( 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorraja kõneaine põhjal; 
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 
4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 
uurimistöö); 
5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 
viitamissüsteeme; 
6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 
lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
2. 1. T. Erelt. Eesti ortograafla. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Teksti keel ja stiil planeeritu<i tlln<!icle arv: 

O~peSISU 

nr 
Jrk I T d 1 d -h' -' d eema ,a ateema ,po Imolste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. I 1,2 
Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. 

Stiil ja stilistika. 
Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. I 1,3 
Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 
Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukitjandusstiil ja 
poeetika. Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. 
Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlevanalüüs (eesmärgid, 
kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 

Teadlik kirjutatnine. 
Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti ainestik, matetjali I 1,4,5,6 
kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. Teksti 
ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). 
Arutlev kitjutamine. Oma teksti toimetamine. 

Teadustekst. 
Uurimiseesmärgija hüpoteesi sõnastamine. Matetjali kitjeldamine ja usaldusväärsus. I 1,4,5,6 
Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja lõiguviited; 
viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. Arvustamine. 
Loomevargus ehk plagiaat. 

elukestev õpe 
ja karjäär 

kodanikualgatus 
ja ettevõtlus 

teabekeskkond 

tehnoloogia 
ja innovatsioon 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

6. kursus Praktiline eesti keelIII 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsidaja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui 100jana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning 
mõistab vihjelist keelekasutust; 
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi 
käsitlevas ametlikus arutelus; 
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 
4) oskab edastada eri modaa1suse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja 
arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, 
vältides plagiaati; 
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 
usaldusväärsust; 
8) valdab eesti kirjakeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Praktiline eesti keel III planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d I d -h· _. d eema ,a ateema ,po ImOlste 

1. 

2. 

3. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega "Teksti keel ja stiil" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. I 1, 2 
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. 

Kirjutamine 
Arutleva artikli kiljutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 
mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. I 2,4,5,6,8 
Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. 
Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 
Vajaduse korral õigekiljaja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Keeruka struktuuriga ja eri modaaIsusega tekstide mõistmine. 6, 7 
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, 
lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud 
terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 

4. I Kuulamine I 3 
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. Väitluse juhtimine ning seal esile 
tõusnud argumentide st kokkuvõ!J:e t~mine. 

teabekeskkond I kirjandus 

elukestev õpe ja I ühiskonnaõpetus 
kaljääri planeerimine 

keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

kodanikualgatus ja I geograafia 
ettevõtlus 

tervis ja ohutus 
bioloogia 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus 

Praktiline eesti keel IV (ettevalmistus rügieksamiks) 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 

( • rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist ning seoste loomise oskust. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab valida arutleva kirjandi kirjutamiseks sobivaid keelevahendeid; 
2) oskab kasutada kirjanduse kursuste aruteluteemasid arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) oskab kasutada eesti keele kursustel käsitletut arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust; 
4) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
5) valdab eesti kirjakeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik. . teel11a _ni!ll~tu~: _ ,--Praktiline eesti keel IV (eksami ettevalmistus) planeeritu.Q !lll!d~de (ll"v: 35 

OjlI!.eSlsu 

Lõiming 
Jrk 
nr 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. I Arutlev kirjand 
teabekeskkond kirjandus 

Probleemi põhjal kirjutamine ilukirjandusteksti, meediatekstija teadusteksti põhjal. 1,2,3,4 
Kirjanduskursustega haakuvate ja õppekava läbivate teemade kasutamine arutIuse alusena. 
Kursuse "Teksti keel ja stiil" teema "Teadlik kirjutamine" kordamine ja seostamine arutleva kultuuriline identiteet I ajalugu 
kirjandi kirjutamisega. 

2. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 2,4 väärtused ja kõlblus kunst 

3. Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 3 ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus Kõne ja väitIus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt 
• argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti 
• rakendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

( Õpilane: 
1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi; 
2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 
3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; 
4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne); 
5) teeb ettekande näitvahenditega; 
6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 
2. M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibri, 2003 

( Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafla. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järj ekorranumber: valik teema nimetus: Kõne ja väitlus planeeritud tundide arv: 35 
o 

& 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1. Kõne kui suhtlusolukord. 
Kommunikatsioonimudel. I elukestev õpe ja eesti keel 
Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. karjääri planeerimine 
Suhtlustõkked. 
Kõne veenvuse tegurid. 
Kehakeel. väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
Argumenteerimine ja emotsionaalsus. 

2. Kõne koostamine ja esitamine. 
Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, 4,5 
väitlus, repliik vm). 
Kõne eesmärgid. 
Kõne osad. 
Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. 
Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur. 

3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. 
Repliikja küsimuste esitamine. 3,6 
Erinevad kuulajatüübid. 
Kuulamistakistused. 

4. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, 
definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topas. Ümberlükkamine, 2,3 I 

taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine 
I 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

1. kursus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb kirjanduse kui sõnakunsti olemust 
• mõistab kirjanduse rolli ja väärtust 
• omandab tekstianalüüsi võttestiku 
• tunneb ja kasutab autorikeskse, lugejakeskse ja teosekeskse lähenemise võimalusi 

kirjandusteose analüüsimisel 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust 
kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab 
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja 
salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi 
ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma 
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi; 
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 

2. K. Muru. Väike Sõnarine I, Ilja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile - Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
l. Kirjanduse olemus ja roll 

Ilukitjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose ühiskondlik, 1,4 kultuuriline identiteet eesti keel 
ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus 
kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma väärtused ja kõlblus ajalugu 
avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste 
kujundaja. inglise keel 

2. Autorikeskne lähenemine kirjandusele vene keel 
Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism kirjandusuurimises. Autori 1,4 saksa keel 
maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 
teostes. Autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, kunst 
rahvuskirjanduses. Kitjandus kui kirjaniku elu ja keskkonna peegeldus. Omaelulooline 
kitjutamine. muusika 

3. Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 
Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, 1,4 
põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja teater ja film 
rühmalugemine. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. 
Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. 
Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, 
arhetüübid, koomika. 

4. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine 2,1 
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kitjandusteose vaatepunkto 
Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, 
sisemonoloog, teadvuse vool. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne 
aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva 
maailmaga. Lugu ja tekst. Süzee ja faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose 
miljöö, aja- ning ruumikulutus. Teos kui struktuurne tervik. 

'---- - -
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Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, 
pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ja ideestik 
(vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui valjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodiaja 
travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide 
vormilisel või sisulisel taustal. 3, 1 

August Gailit, Mehis Heinsaar, Ernest Hemingway, Herman Hesse, ErichMaria Remarque, 
Jerome David Salinger, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Anton TSehhov, 
Friedebert Tuglas, Mati Unt, Peet Vall ak, Oscar Wilde, Virginia Woolt; Tõnu Õnnepalujt. 

5. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine 
Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina 
avamine. Lüürilise mina vaatepunkto Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui 
värsskõne. Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt 
väljendatud mõte. Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. Luulekeele kujundlikkus. Luule 
musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: 
kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 
kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, 
metonüümia, hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, 
retooriline küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiilluules: 
huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, 
Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnei, Marie 
Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Henrik Visnapuujt. 

Mõisted 
Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellipSo epiteet, mabula, 
grotesk, iroonia, isikustamine, kalambuur, keelduule, kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline 5 
mina, memuaarid, metafoor, metonüümia, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, 
paroodia, 
piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, retooriline küsimus, riim, rütm, sarkasm, siire, 
sisemonoloog, stroof, sümbol, süzee, teema, travestia, vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 

TervikIikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt ning 
ühe eesti autori luuletuskogu. 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

2. kursus Kirjandus antiigist 19. sajandini 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob maailmakirjanduse arenguIooga tutvudes tervikliku kirjandus- ja kultuuriloolise 

teadmiste süsteemi ning ajatelje edasisteks kirjandusõpinguteks 
• tutvub kirjanduse kujunemisega Eestis 
• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

( Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, 
nimetades nende ajapiiridja tunnused, tähtsamad zanrid, teosed ning autorid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke 
rühmitusi; 
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse 
arenguperioodidega; 
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. L. Epner, K. Metste, S. Olesk. Vanem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2005 
2. A. Nahkur. Kirjandus realismi st postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
3. I. Saitanov. Maailmakirjandus. 19. sajand. Romantism. Realism. Tekstid. Tallinn: Avita, 
2006 
4. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
5. J. Talvet. Maailmakirjandus I. Keskkooliõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
6. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
7. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
8. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
9. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG1 Õppetundide arv kokku: I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kirjandus antügist 19. sajandini planeeritud tundide arv: 35 I 

o p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Kultuuri mõiste. kultuuriline identiteet eesti keel 
Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Kirja ja kirjanduse sünd. 1,4 
Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). väärtused ja kõlblus ajalugu 
Kirjanduse põhiliikide ja zamide teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. 

2. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). 1,4 inglise keel 
3. Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Franceseo Petrarea, Giovanni Boccaccio, Thomas 1,4 vene keel 

More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). saksa keel 
4. Barokk-kirjandus (Pedro Calder6n). 1,4 
5. Klassitsistlik kirjandus (Moliere). 1,4 kunst 
6. Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt). 1,4 
7. Romantism (Aleksandr Puskin või George Gordon Byron; Victor Hugo või Walter Scott või 1,4 muusika 

Prosper Merimee jt). 
8. Realism ja naturalism (Honore de Balzac või Gustave Flaubert või Stendhal või Fjodor 

Dostojevski või Lev Tolstoi või Emile Zola jt). Estetism (Oscar Wilde). 
1,4 bioloogia 

9. Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles Baudelaire või Rainer Maria 1,4 geograafia 
RiIke või Eino Leino või Rabindranath Tagore jt). 

10. Realistlik draamakirjandus (Anton TSehhov või Hemik Ibsen või August Strindbergjt). 1,4 
11. Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). 1,4,3,2 

Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus teater ja film 
12. (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku 1,4,3,2 

kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Arutlusteemasid 
Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, selle 
kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, nende ajapiiridja tunnused, 
tähtsamad zami~ autorid ja. teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas eri ajastutel ja 
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kultuurides. Eri asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle 
väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja inimesekujutus. 
Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Arhetüüpsed teemad ja 
motiivid. Arhetüüpsed süzeed ja tegelased. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus. 
Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja 
psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude ühiskondlik tingitus. Jumalausu 
(kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid. Inimese oljastamine ja ahistamine, 
sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus 
inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. Rahvuskiljandus kui 
rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused 
ja kujutlused tulevikust. Looduse kujutamine kiljanduses. Loomuliku ja haritud inimese 
ideaal. Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja idealistlikud 
unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja annastus. Loomise võlu ja vägi. Andekuse 
(geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse filosoofiline sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. 
Imed, maagia ja üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärased olukorrad, koomika, traagika, 
dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. Ühiskondlike olude 
kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri ajastute! ja kultuurides. Jne. 

Mõisted I 5 
antiikkiljandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, 
müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, sonett, sümbolism, 
utoopia, valgustus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat tervikteost eesti või maailmakiljandusest kursuse 
õppesisus nimetatud autoriteIt. 

!"l 



( 

( 

Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

3. kursus Kirjanduse põhiliigid ja zanrid 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• süüvib põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurib põhiliike ja -zanre, nende kujunemist, 

mitmekesisust ja tunnuseid 
• laiendab, süvendab ja kinnistab teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste 

analüüsi ja tõlgendusega 
• vaatleb võrdlevalt eesti ja maailmakirjanduse autorite teoseid 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja zame, analüüsib teoseid liigi- ja 
zanritunnuste põhjal; 
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende 
suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 
4) nimetab luuleteksti zanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele 
ja kujundikasutust; 
5) eristab näitekirjanduse põhizanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja 
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning 
analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu Ülikooli 
2003 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, Ilja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 

Kirjastus, 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Kirjanduse põhiliigid ja zanrid 

OppeSISU 
Jrk 'T d I d -hi _. d eema , a ateema , po mOIste 
nr 

1. 

2. 

Ilukirjanduse põhiliigid ja zanri mõiste 
Ilukirjanduse põhiliigid. LüüriIiste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Zanri mõiste. 
Kirjandusvoolu ja -zanri stiil. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite 
korrastatus. 
Eepika 
Eepos, romaan, novelI, jutustus, miniatuur. Romaani sÜlldja muutused. 
Romantiline romaan: Emily Jane Bronte "Vihurimäe" või Selma Lagerlöf "Gösta Berlingi 
saaga" või Prosper Merimee "Carmen" või George Sand "Väike Fadette". 
Realistlik romaan: Honore de Balzac ,,Isa Goriot" või Fjodor Dostojevski ,,Kuritöö ja 
karistus" või Gustave Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal "Punane ja must" või Anton 
Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus". 
Romaani alaliigid. 
Kujunemisromaan: Jack London ,,Martin Eden" või August Gailit ,,Ekke Moor". 
Ajalooline romaan: Jaan Kross "Keisri hull" või "Paigallend" või Mats Traat "Tants aurukatla 
ümber". 
Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf "Tuletorni juurde" või Eduard Vilde ,,Mäeküla 
piimamees" või Gert Helbemäe "Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia 
Marquez "Sada aastat üksiIdust" või Toni Morrison "Armas" või Daniel Kehlmann "Maailma 
mõõtInine". 
Armastusromaan: Knut Hamsun "Victoria" või Boris Vian ,,Päevade vaht" või Doris Lessing 
"Viies laps" või Mats Traat ,,Inger". 
Modernistlik romaan: Franz Kafka "Metamorfoos" või Karl Ristikivi "Hingede öö" või Mati 
Unt "SügisbalI". 
Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood "Teenijanna lugu" või John Fowles ,,Maag" või 
Kurt Vonnegut "Tapamaja, korpus viis" või Mati Unt ,,Doonori meelespea" või Wimberg 
"Lipamäe". 

t'""'I 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

2,3,6 

2,3,6 

2,3,6 
2,3,6 

2,3,6 
2,3,6 

2,3,6 

2,3,6 

2,3,6 

kultuuriline identiteet 

väärtused ja kõlblus 

35 

Lõiming 

eesti keel 

ajalugu 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

teater ja film 
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3. I Novell (Giovanni Boeeaeeio või Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või 
Jorge Luis Borges; Jaan Oks või Friedebert Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). 
Miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton Hansen Tammsaare jt). 
Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

4. I Lüürika ja lüroeepika 
Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. 
Vabavärss. Sonett: Franceseo Petrarea, William Shakespeare, Marie Under, Henrik Visnapuu, 
Bernard Kangro jt. Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, 
Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando 
Runnel, Juhan Viiding jt. 

5. I Dramaatika 
Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: karakterdraaroa, 
psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: William 
Shakespeare "Hamlet" või Anton Hansen Tammsaare "Juudit". Komöödia: Moliere 
"Tartuffe" või Andrus Kivirähk "Voldemar". Draama: Johann Wolfgang Goethe "Faust" (I 
osa) või Henrik Ibsen "Nukurnaja" või "Metspart" või Bernard-Marie Koltes "Roberto 
Zueeo". 

Mõisted 
Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm, haiku, jutustus, 
komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, 
modernism, novelI, ood, piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, 
romaan, romantism, sonett, sümbolism, tragikomöödia, tragöödia, vabavärss, valm. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt neli tervikteost, valides nii eepika kui ka dramaatika hulgast, ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

1"""'\ 

4,3,6 

5,3,6 
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Õppeaine: Ki~jandus 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

4. kursus 20. sajandi kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob 20. sajandi maailmakirjanduse ja eesti kirjanduse arengulooga tutvudes tervikliku 

kirjandus- ja kultuuriloolise teadmiste süsteemi ning ajatelje edasisteks 
kirj andusõpinguteks 

• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja zanre, 
autoreid ja nende teoseid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid 
autoreid ja nende teoseid; 
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega; 
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid 
ja eriomaseid jooni; 
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

( Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, II ja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. A. Nahkur. Kirjandus realismi st postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
4.1. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Ki .. jandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 2. (4.) teema nimetus: 20. sajandi kirjandus planeeritud tundide arv: 35 -OppeSlSU 
Jrk 'T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
nr 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming 

1. 

2. 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad 
Modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Ima.zism 
(Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico Garcia Lorca). Akmeism (Anna Ahmatova). I 1,4,5 
Modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka või Marcel Proust või Knut Hamsun või 
Herman Hesse või Virginia Woolfvõi William Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir 
Nabokov või Kurt Vonnegut või Jerome David Salinger või Mika Waltari jt). "Kadunud 
põlvkond" (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või F. Scott Fitzgerald). 
Eksistentsialism (Jean-Paul Sartre või Albert Camus). 
Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello või Bertolt Brecht või 
Samuel Beckett või Eugene Ionesco või Tennessee Williams või Edward Albee jt). Maagiline 
realism, postmodernism (Jorge Luis Borges või Gabriel Garcia Marquez või Milan Kundera 
või Umberto Eco või Günter Grass jt). 

20. sajandi eesti luule 
Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. Uusromantism. Gustav I 1,2,3,4,5 
Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. Ernst Enno sümbolistlikkus VOl Villem Ridala 
impressionistlikkus. Siuru rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 
luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. Arbujate 
põhihoiakuid. Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti Talviku nägemuslikkus. 
Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro 
mütopoeesia. Ilmar Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. 
Modernism 1960.- 1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. Artur Alliksaare või Juhan 
Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja 
tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi Luige 
uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve armastusluule. 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

kunst 

muusika 

geograafia 

teater ja film 
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3. I 20. sajandi eesti proosa 
Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa ekspressiivne novell või Peet I 1,2,3,4,5 
Vallaku uusrealistIik novell. August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen 
Tammsaare romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, zanrid ja põhiteemad: Gert 
Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või Karl 
Ristikivi või Ilmar Talve või Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-
1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja 
eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, 
grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 1970.-1980. aastate uus põlvkond. Mihkel Muti irooniline 
romaan. Olmerealism. 

4. I 20. sajandi eesti draama 
Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu külakomöödia. Anton I 1,2,3,4,5 
Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli 
zanrileidlikkus. 1960.-1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 
1980. aastate vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mäluja identiteet JaanKruusvalli 
või Madis Kõivu näidendites. 

Arutlusteemasid 
Kitjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 
pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud vooludja suunad, nende 
ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad zanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavooludja 
marginaalsused. Kitjanduse rahvuslik, euroopalikja individuaalne alge. Kitjanduse kui kunsti 
iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 
Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kitjandus kui mõtte 
ja vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kitjanduse aines: elamused, 
kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kitjandusse. 
Nüüdisaegsed müüdid. Folkloorne pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse 
läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja 
passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kitjandus ja tsensuur. Loomisprotsessi 
ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. Kitjanduse 
tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. Kitjandus 
ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. 
Erandlikud ja tavapärased olukorrad; koomika, traagika, dramatism ja tragikoomika. Inimese 
suhe loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Mineviku ja 
kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja 
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globaliseeruv maaihn. Keele ja stiili ilu. Uued vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja 
sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui provokatsioon. Kitjaniku positsioon ja vastutus 
ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Kitjaniku ja 
lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra muutumine. Kirjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 
humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maaihnakirjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kitjandus maaihnas. Jne. 

Mõisted 
Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, 
futurism, grotesk, imaiism, impressionism, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, 
postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või maaihnakitjandusest kursuse õppesisus 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Uuem kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tutvub tänapäeva eesti kirjanduse, kirjandussituatsiooni, tähtsamate teoste mng 

kirjaniku rolliga iseseisvuse taastanud Eesti ühiskonnas 
• loob seosed eesti kirjanduse ja väliskirjanduse teoste vahel 
• analüüsib, tõlgendab ja võrdleb teoseid, mis on ilmunud lähiminevikus või nüüdisajal 
• arutleb kirjanduse kui ühiskondlike muutuste tundliku peegeldaja üle 
• osaleb lugejakeskses diskussiooni s eestilistel ja esteetilistel teemadel 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 
nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, 
olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või 
vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 
5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike 
probleemide ja väärtustega; 
6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. Tallinn: 
Koolibri, 2011 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: l G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Uuem kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Lõiming Jrk I T d 1 d -h· _. d eema ,a ateema ,po Immste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

Kirjandus ja ühiskond 
1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitIus I 1,5 
ja sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando 
Runnel jt). Pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata 
teoste avaldatUine (Paul-Eerik Rummo, uku Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse 
murrangulised muutused ühiskonnas ja kirjanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule 
Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelised muutused. I 1,3,4 
,,Põrandaalune" ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu 
Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Karl Martin 
Sinijärv, Kivisildnik, Contra. Intertekstuaalne luule: Hasso KrulI, Kalju Kruusa, Aare Pilv. 
Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves. Sotsiaalne 
vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 21. sEtiandi luule 
otsingud: Kristiina Ehin, Maatja Kangro, Igor Kotjuh, Franyois Serpent (fs), Triin Soomets, 
Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 

3. I Eesti nüüdisproosa 
Uuema proosakirjanduse algus: Viivi Luik "Seitsmes rahukevad" või ,,Ajaloo ilu". Muutunud I 1,2,4 
teemad ja vaatepunkti d: Mati Unt "Öös on asju" või Peeter Sauter "Indigo" või Jaan Undusk 
"Kuum". Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) 
"Piiririik" või Ene Mihkelson "Katkuhaud" või Nikolai Baturin "Sõnajalg kivis". Eestlaste 
paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk "Rehepapp" või Mihkel Mutt "Rahvusvaheline 
mees" või Kaur Kender "Yuppiejumal". Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna 
laureaadid; Jüri Ehlvest "Hobune eikusagilt", Mehis Heinsaar "Vanameeste näppaja", Ervin 
Õunapuu ,,Eesti gootika"; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt. Uusim romaan: Tiit 
Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maailmade 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

ühiskonnaõpetus 

kunst 

muusika 

teater 



('""'1 

kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. 
Memuaarid ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kirjanike veebipäevikud. 

4. I Eesti nüüdisdraama I 1,2,4 
Uued teemad ja vaatepunktid näitekitjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 
tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 
Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas 
Lennuk või Urmas Vadi. Uusim näitekitjandus. 

5. I Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kitjanike muuseumid. 
Kitjandusväljaanded. Kitjanduspreemiad. Nobeli kitjanduspreemia. Kitjanduskriitika. 
Kirjanduse tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

6. Uuem maailmakirjandus 
Luule: Guntars Godil;1s "Öö päike" või Harvey Lee Hix "Kindel kui linnulend" või Juris I 1,3,4 
Kronbergs ,,Maa-alune luule" või Lassi Nummi "Maa ja taeva märgid" või Wislawa 
Szymborska "Oma aja lapsed" jt. 
Proosa: Michael Cunningham "Tunnid" või Jostein Gaarder "Sophie maaihn" või Nick 
Homby "Maoli" või Peter H0eg "Preili Smilla lumetaju" või Nora Ikstena "Elu pühitsus" või 
Jean-Marie Gustave Le Clezio "Näljaritomell" või Daniel Kehhnann "Maaihna mõõtmine" 
või Hanif Kureishi "Äärelinna Buddha" või Doris Lessing ,,Kõige ilusam unehn" või 
Cormack McCarthy "Tee" või Ian McEwan "Tsementaed" või Toni Morrison "Armas" või 
Haruki Murakami ,,Norra mets" või Soti Oksanen ,,Puhastus" või Orhan Pamuk ,Lumi" või 
Viktor Pelevin "Õuduse kiiver" või Arundhati Roy "Väikeste asjade jumal" või Jeanette 
Winterson "Taak" jt. 
Draama: Harold Pinter ,,Majahoidja" jt. 

Arutlusteemasid 
Kitjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika 
ümberhinnangute keerises. Uuem kitjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna 
valupunktid. Nüüdiskirjandus ja ajalugu. Kitjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne 
alge. Kitjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus 
kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kitjandus ja postmodernism. Kirjandus ja 
elektrooniline meedia. 
Kirjandus ja meelelahutus. Kitjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ja fantastika põimumine, 
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astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kitjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 
humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 
Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 
kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, JX)stmodernism, punkluule, vabavärss, 
veebikirjandus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- või draamateost eesti või I 6 
maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

~ 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: IGI 

Valikkursus Müüt ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• uurib müüdi ja kirjanduse suhteid ning ajatuid arhetüüpe 
• mõistab intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust 
• uurib väärtuste j äävust j a muutumist aj as 
• mõtestab maailma oma kogemustest lähtuvalt 

( Õpitulemused 

e 

Õpilane: 
1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 
2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 
3) selgitab müüdi kui arhetüüpse zanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust 
õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt; 
4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab 
neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süzeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest 
ja esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 
7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab 
kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas; 
8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
2. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
3. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
4. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita ,2004 
5. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumbeI: valik J:eem~ nimetus~ Müüt ja kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

- - - _. - - - - - -

ÕppeSISU 
Jfk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste Lõiming 
nr 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

Müüt, muistend, muinasjutt 
Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich Robert I 1 
Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, 
nõiad, targad, triksterid, vanapagan jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen "Eesti 
mütoloogia", Karl KelIo "Draakoni märgi alI", Hasso KruII "Loomise mõnu ja kiri", Lennart Meri 
"Hõbevalge" jt Felix Oinas "Tuul heidab magama", August Kitzberg "Libahunt", Aino KalIas 
"Hundimõrsja", Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu". Muinasjutt kui khjanduse ja müüdi 
vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse "Lillemuinasjutud", Oscar Wilde "Õnnelik prints". Muinasjutu 
dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo"Tuhkatriinumäng", Jaan Kaplinski "Kaks päikest". Võrdlev 
mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kirjanik kui Looja. 

Pärimus kirjanduses 
Eepiline minevik. Sumeri "Gilgames". Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused: Sophokles "Kuningas 
Oidipus", Albert Camus "Sisyphose müüt". Piibli müüdid ja nende töötlused: keskaegne draama 
"Aadama mäng", Dante Alighieri "Jumalik komöödia", Ain Kalmus "Juudas", Marie Under 
"Tuudaimimarjad". Eepos: Homeros "Ilias", "Odüsseia". Keskaegsed kangelaseeposed: "Vanem Edda", 
"Rolandi laul", "Laul minu Cidisf', "Nibelungide laul", "Beowulf'. Rahvuseeposed: Elias Lönnrot 
"Kalevala", Friedrich Reinhold Kreutzwald "Kalevipoeg". "Kalevipoja" motiivid luules ja proosas. 
Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kirjanduses ja tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 
positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", Mati Unt "Argimütoloogia". 

Pärimuse mõtestamine 
Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping kuradiga, ohverdamine, lahkumine 
kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus 
ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, annastus ja kättemaks, sünd ja sunn, õitseng ja hääbumine, 
kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, 
ohud teel, sunn, elu pärast sunna. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, 
Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 
Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Dracula jt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, näkk, ingel, 

vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, 
kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumalikud kaksikud jt; valge laev, sinilind, 
(sõnajala)õis, lahtised allikad, õnnemaa, paracliis, põrgJl jm. Intertekstuaalne lähenemisviis: teose 

2 

3,4 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

kunst 
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avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Mõisted 
Argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süzee), 
arhitekst, eepos, intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, müüt, 
pärimus, rahvuseepos. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli teostjärgnevast kitjandusteoste loendist. 
Margaret Atwood "Penelopeia", Mihhail Bulgakov "Meister ja Margarita", Maurice Druon "Zeusi I 4,6, 7,8 
mälestused", Johann Wolfgang Goethe "Faust" (I osa), Herman Hesse "Stepihunt", Haruki Murakarni 
"Kafka mererannas", Viktor Pelevin "Õuduse kiiver", Terry Pratchett "Eric", Sophokles "Kuningas 
Oidipus", Anton H. Tammsaare "Põrgupõhja uus Vanapagan", Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", 
Oscar Wilde "Dorian Gray portree", Jeanette Winterson "Taak". 

~ 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Valikkursus Teater, film ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• mõistab draamakunsti aluseid ja teatri ning filmi tähendust meie kultuuris 
• tutvub meie teatri- ja filmiajalooga 
• loob seosed ilukirjanduse ja teatriga ning ilukirjanduse ning filmiga 
• arendab arutlusoskust, sõnastusoskust ning loovust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab peamisi draamazanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 
2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 
3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 
4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 
5) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma 
vaatamisko gemuse; 
6) kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud 
teatrimärke, või kirjutab filmiarvustuse; 
7) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt üht teatrietendust või vaadanud selle 
salvestust ning on vaadanud vähemalt üht kirjandusteose põhjal valminud filmi; 
8) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavaIt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda 
ning üldinimlike probleemide ja väärtustega; 
9) mõistab filmikujutise tinglikkust, filmikujundit kui tähenduse kandjat, rezissööri 
autorihoiakut ja sõnumit; 
10) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse 
poeetikast; 
11) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute 
üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse; 
13) oskab nimetada eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme ja nende autoreid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Tallinn: Koolibri, 1997 
2. A. Merilai, A. S aro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 
3. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Teater, fIlm ja kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Jrk 'T d I d -hi -' d eema ,a ateema ,po mOlste Oodatavad I Läbivad 

õpitulemused teemad 
1. Draama olemus 

Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv 
tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja rolliloome. Draama keskendatus inimestevahelisele suhtlemisele ning elu I 3 
teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja probleem Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen. 

kultuuriline 

2. I Dramaatika zanrid 
Dramaatika põhizanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised zanrid: liturgiline draama, 
müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia del!' arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. Peiformance ja 
happening. Farss, jantja skets. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemängja lugemisdraama. 
Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 

3. I Teatri tähendus ja funktsioonid 
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja I 4,5,6,8 
kostüürnikunstniku rolllavastuse valmimisel. Kitjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, 
etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus. 
Mõisted 
Commedia del!' arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, intriig, jant, karakter, 
karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuIdemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, miraakel, monoloog, 
moralitee, müsteerium, peiformance, projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, skets, stseen, I 3 
stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 
Käsitletavaid draamateoseid 
Merle Karusoo ,,Meie elulood" või ,,HIV"; August Kitzberg ,,Kauka jumal"; Mart Kivastik ,,Külmetava kunstniku I 2, 7 
portreed. Viinistu triloogia"; Andrus Kivirähk "Eesti matus" või "Voldemar"; Lydia Koidula "Säärane mulk ehk Sada 
vakka tangusoola"; Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid"; Madis Kõiv "Tagasitulek isa juurde"; Oskar Luts "Tagahoovis"; 
Hugo Raudsepp "Mikumärdi"; Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinumäng"; Juhan Smuul ,,Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea 
midagi"; Anton Hansen Tammsaare "Juudit" või "Kuningal on külm"; Jaan Tätte "Ristumine peateega ehk Muinasjutt 
kuldsest kalakesest" või "Sild"; Mati Unt ,'phaeton, Päikese poeg"; Eduard Vilde "Tabamata ime". 

4. Film kui kirjandusteose tõlgendus 
Filmi ja kitjanduse suhted. Eesti ja maailmakitjanduse klassika ainetel valminud filme. Kirjandusteost illustreeriv I 6,9, 10, 11 
ekraniseering ja kirjandusteose loominguline töötlus. Üht ja sama kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. 
Kirjandusteoste põhjal valminud väärtfilme. Kirjandusteose ja filmi võrdlevanalüüs. Filmikriitika. Filmiretsensiooni 
kirjutamine (kui ei kirjutata teatriarvustust) 

identiteet 

väärtused ja 
kõlblus 

teabekesk-
kond 

Lõiming 

eesti keel 

ajalugu 

ühiskonna-
õpetus 

kunst 

muusika 
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Mõisted 
Autorifilm, detail, dramaturgia, filmikriitika, filmipoeetika, filmiretsensioon, kaader, kommertsfilm, motiiv, plaan, I 3 
produtsendifilm, rezissöörifilm, stsenaarium, süzee, väärtfilm. 

Käsitletavaid filme ja kirjandusteoseid I 13 
Kursuse jooksulloeb õpilane läbi vähemalt ühe kirjandusteose ja vaatab selle põhjal tehtud filmi. 
1. "Georgica", rezissöör Sulev Keedus. Q Film, 1998. Stsenarist Madis Kõiv. 
2. "Hukkunud alpinisti hotell", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1979. Boriss Strugatski ja Arkadi Strugatski 
samanimelise jutustuse ainetel. 
3. "Ideaalmaastik", rezissöör Peeter Simm. Tallinnfilm, 1980. Karl Helemäe jutustuse motiividel. 
4. "Indrek", rezissöör Mikk Mikiver. Tallinnfilm, 1975. Anton Hansen Tammsaare romaani 
"Tõde ja õigus" II osa põhjal. 
5. "Karu süda", rezissöör Arvo Iho. Faama Film ja Cumulus Projekt, 2001. Nikolai Baturini samanimelise romaani 
ainetel. 
6. "Kolme katku vahel", rezissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. ETV, 1970. Jaan Krossi samanimelise romaani 
ainetel. 
7. "Kõrboja peremees", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1979. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani 
ainetel. 
8. ,,Mina olin siin", rezissöör Rene Vilbre. Stuudio Amrion, 2008. Sass Henno samanimelise jutustuse põhjal. 
9. "Nimed marmortahvlii", rezissöör Elmo Nüganen. OÜ Taska Productions, 2002. Albert Kivika samanimelise 
romaani ainetel. 
10. "Nipernaadi", reZissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1983. August Gailiti "Toomas Nipernaadi" ainetel. 
11. "Põrgupõhja uus Vanapagan", rezissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür. Tallinnfilm, 1964. Anton Hansen 
Tammsaare samanimelise romaani ainetel. 
12. "Surma hinda küsi surnuteIt", rezissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1977. Stsenarist Mati Unt. 
13. "SügisbalI", rezissöör Veiko Õunpuu. Kuukulgur Film, 2007. Mati Undi samanimelise lühiromaani ainetel. 
14. "Tants aurukatla ümber", rezissöör Peeter Simm. Eesti Telefilm, 1987. Mats Traadi samanimelise romaani ainetel. 
15. "Ukuaru", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1973. Veera Saare samanimelise romaani ainetel. 
16. "Viimne reliikvia", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1969. Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel ehk 
Pirita kloostri viimased päevad" ainetel. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 
Valikkursus Kirjandus ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• asetab kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse Ja 

mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb Ja 
inspireerib 

• vaatleb kirjandusteost ühiskonnaolude taustal, kus rolli mängivad ajastu olulisemad 
ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi 

• arutleb kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle 
• arutleb suurele lugejaskonnale ahvatlevate teoste üle (menu- ja hittkirjandus) 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja 
vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 
2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses 
või rahvuskirjanduses; 
3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 
kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist 
vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 
6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori 
luuletuskogu ja analüüsinud neid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. 1. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa 1. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
2. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
3. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. 
Tallinn: Koolibri,2011 
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Õppeaine: Kirjandus, 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Kirjandus ja ühiskond planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Jrk I T d I d -h' -' d eema ,a ateema ,po Immste 

Oodatavad 
õpitulemused 

Läbivad teemad Lõiming 

l. Kirjandus ja poliitika 
Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade maaraJana. Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. I 
Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon 
ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud 
(Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, uku Masing, Artur Alliksaar jt), 
dissidendid (Aleksandr Solzenitsõn, Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja 
käsikirjad (Albert Kivikas "Nimed marmortahvliI", Paul-Eerik Rummo "Saatja aadress" jt). Keelatud 
teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu ,,Keegi ei 
kuule meid", Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid" jt), metsavendIus (Ene Mihkelson "Katkuhaud" jt), 
religioon (Ain Kalmus "Juudas", uku Masingu luule jt) jne. 

Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph 
Brodsky luule; Mihhail Bulgakov "Koera süda" või Günter Grass ,,Plekktrumm" või l1nre I 3 
Kertesz"Saatusetus" või Milan Kundera "Olemise talumatu kergus" või Boris Pasternak ,,Doktor 
Zivago"või Viktor Pelevin "Omon Ra" või David Michell "Pilveatlas" või Bernhard Schlink 
,,Ettelugeja"jt). ,,Kadunud põlvkond", sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest Hemingway või 
ErichMaria Remarque või Arved Viirlaid "Ristideta hauad"). Düstoopia (Aldous Huxley "Hea uus 
ihn"või George Orwell ,,1984" jt). 

Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper "Maaihna lõpp Hiiumaal" või Camilla von 
Stackelberg "Tuulde lennanud lehed"). 

2. I Kirjandus ja mõttevoolud 
(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 
Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). I 4 
Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann 
Hesse "Siddhartha" või Jerome David Salinger "Franny ja Zooey" või Jaan Kaplinski luule jt). 
Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessingjt). 
Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (HanifKureishi või Arundhati Roy või Sahnan Rushdie jt). 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

ajalugu 

väärtused ja kõlblus I kunst 

ühiskonnaõpetus 
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Newage'i eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castaiieda "Teekond Ixtlani" jt). 

Esseistika ja arvustus 
Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kitjutamisviisi valik. Esseemeistreid 
(Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt). I 5 
Raamatusarjad: ,,Eesti mõttelugu", "Avatud Eesti raamat" jt. 
Esseekogumikud: "Eesti mütoloogiad", "Uued mütoloogiad" jt. 
Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 
Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

Mõisted 
Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kitjandusteadus, menukirjandus, naisvaatepunkt, 
newage, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, zenbudism, taoism, 
tsensuur, utoopia. 

TervikliimIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus I 2, 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Ainevaldkond "Võõrkeeled" 

Õppeained: 

inglise keel (B2) 
vene keel (B1) 

saksa keel 
hispaania keel 

hiina keel 



( 

( 

Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

81.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.1 Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 

kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge, saab kuuldust aru, taipab nii peamist 
sõnumit kui ka üksikasju. 

1.2 Suudab jälgida loengut, kui teema on tuttav, sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus 
selge. 

1.3 Mõistab lihtsamat tehnilist või suunavat infot. 
1.4 Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. 
1.5 Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 
1.6 Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust), kui räägitakse 

suhteliselt aeglaselt ja selgelt. 

2 LUGEMINE 
2.1 Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste 
2.2 Suudab leida vajalikku infot pikemast tekstist. 
2.3 Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. 
2.4 Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). 
2.5 Mõistab käsitletava teema arutluskäiku. 
2.6 Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja 

järeldada lausete mõtet, kui arutlus e teema on tuttav. 
2.7 Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
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3 RÄÄKIMINE 
3.1 Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist; 
emakeele mõju võib märgata. 

3.2 Väljendab ennast üsna vabalt, suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on 
tuttav, vajaduse korral küsib abi. 

3.3 Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 
3.4 On võimeline katsetama enda jaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid, asja tuuma 

jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 
3.5 Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades 

vajaduse korral sõnumit. 
3.6 Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. 
3.7 Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende kohta arvamust ja 
vastata täpsustavatele küsimustele. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab koostada erinevatest allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte. 
4.2 Oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi. 
4.3 Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis el 

takista kirjutatu mõistmist. 
4.4 Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 

kokkuvõtte. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelling. 
2. FCE Result SB, WB 
3. Additional material on the Internet. 



r. ~ 

Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 

,järjek~rr~nl.ll1!1:>~: __ !:. (l·l teema nimetus: Inglise keel (B2) I plane~i!!I~ tl!ndide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Inimene ja ühiskond vaata B2. l-B2.2 keskkondjajätkusuutlik areng; bioloogia 
1.1 Isiksuse areng, isikuomadused tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet; inimeseõpetus 
1.2 Inimestevahelised suhted väärtused ja kõlblus 
1.3 Inimene kui looduse osa 
lA Eluring 

2 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.l-B2.2 keskkond ja jätkusuutlik areng; geograafia 
2.1 Elukeskkond tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet; eesti keel 
2.2 Sotsiaalsed inimsuhted teabekeskkond; 
2.3 Keskkonna ja inimese suhted väärtused ja kõlblus 
2.4 Veebipõhised sõnaraamatud ja töövahendid 

3 Kultuur ja looming vaata B2.1-B2.2 kultuuriline identiteet; kirjandus 
3.1 Ilukirjandus tasemete õpitulemused väärtused ja kõlblus 

4 Present and past tenses vaata B2.l-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- -- -- --
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema ~im~tu~ Inglise keel (B2) II planeeritud tundide arv:_ _ 35 

- --- -~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Kultuur ja looming vaata B2.l-B2.2 kultuuriline identiteet; geograafia 
1.1 Maailm ja ühiskond läbi huumori tasemete õpitulemused tehnoloogia ja innovatsioon; ajalugu 
1.2 Loova mõtte arendamine kogemuse kaudu väärtused ja kõlblus kitjandus 
1.3 Erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused muusika 
1.4 Looming kui eneseväljendamise viis eesti keel 
1.5 Ajalooline kultuurimälu 

2 Eesti riik j a rahvas vaata B2.l-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; geograafia 
2.1 Geograafiline asend ja kliima. tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet 

3 Expressing the future. ArticIes. Quantifiers. vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- - -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: GÜlnnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Inglise keel (B2) III planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Inimene ja ühiskond vaata B2.l-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; kirjandus 
1.1 Ausus kui väärtus tasemete õpitulemused teabekeskkond; eesti keel 
1.2 Petturlus kui leviv kuritegevuse vorm tehnikaajastul väärtused ja kõlblus geograafia 
1.3 Väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale inimeseõpetus 
1.4 Inimese loomus ja käitumine katjääriõpetus 
1.5 Iga inimese kordumatu eripära 
1.6 Säästlik eluviis 

2 Reported speech vaata B2.l-B2.2 
tasemete õpitulemused 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (4.) teema nimetus: Inglise keel (B2) IV - planeeritud tundide arv: 35 

-

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Keskkond ja tehnoloogia. Eesti ja maailm. vaata B2.1-B2.2 elukestev õpe ja kaljääri füüsika 
1.1 SuhtIusvahendid tasemete õpitulemused planeerimine; ühiskonnaõpetus 
1.2 Teabekeskkond, infootsing ja -vahetus kultuuriline identiteet; kaljääriõpetus 
1.3 Teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus tehnoloogia ja innovatsioon; 
1.4 Kuritegevus tehnoloogiavaldkonnas väärtused ja kõlblus 
1.5 Elukestev õpe 
1.6 Edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal 
1.7 Välismaal reisimise ja õppimise mõju eestlaste kultuurilisele 

identiteedile 

2 Kultuur ja looming. Inimene ja ühiskond. Eesti ja maailm. vaata B2.1-B2.2 kultuuriline identiteet; kirjandus 
2.1 Kulinaaria kui kultuuri osa tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; geograafia 
2.2 Tervislik eluviis väärtused ja kõlblus keemia 
2.3 Eesti ja teiste rahvaste traditsioonid ühiskonnaõpetus 
2.4 Mitmekultuuriline ühiskond 

3 Passives 
- -- -- --
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5. (5.) teema nim~tus=- Inglise keel (B2) V planeeritud tundiQe ~: 35 

---

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Haridus ja töö. Inimene ja ühiskond. vaata B2.I-B2.2 keskkond ja jätkusuutlik areng; ajalugu 
1.1 Teadlik eneseteostus minevikus ja tänapäeval tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; geograafia 
1.2 Vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
1.3 Töö otsimine, töö kui toimetuleku allikas, vastustundlik suhtumine oma inimeseõpetus 

töösse karjääriõpetus 
1.4 Töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, puuetega inimeste töö, 

suhted töökollektiivis 
1.5 Tasakaal inimese ja looduse vahel, aukartus looduse ees 

2 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.1-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; ühiskonnaõpetus 
2.1 Sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

3 Conditionals vaata B2.l-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- - ---
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

82.1 tase 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

KUULAMINE 
Mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal 
teemal, mis ei pruugi olla tuttav. 
Suudab mõista enamlevinud idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära 
registrivahetuse. 
On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja 
kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse. 
Mõistab salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 

LUGEMINE 
Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 
teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 
mõistmisega. 
Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
Suudab hankida infot, mõtteid ja arvamusi spetsiifilistest allikatest. 

3 RÄÄKIMINE 

3.1 Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid, varieerib väljendusviisi. 
3.2 Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 
3.3 Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- Ja 

vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. 
3.4 Intonatsioon on enamasti loomulik. 
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3.5 Oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid; 
oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad. 

3.6 Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. 
3.7 Suudab kaasa lüüa elavas arutelus, esitada poolt- ja vastuväiteid, põhjendades ja 

kaitstes oma seisukohti, ja kõnevooru üle võtta. 
3.8 Oskab rõhutada toimunu või kogetu olulisust, selgitada ja põhjendada oma 

vaateid. 
3.9 Oskab kõnetempo hoida enam-vähem ühtlase ka pikemate kõnelõikude korral. 
3.10 Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid grammatilisi vigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest 

sündmustest ja oma kogemustest. Mõttekäik on selgelt jälgitav ja tekst järgib 
zanrinõudeid. 

4.2 Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. 
4.3 Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras. 
4.4 Oskab kasutada sünonüüme. 
4.5 Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja 

ametliku kirja stiili. 
4.6 Oskab kirjutada seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, kommentaar). Oskab põhjendada oma seisukohti ja eesmärke. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelIing. 
2. FCE Result SB, WB. 
3. CAE Result SB, WB. 
4. Additional materials on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (6.) teema nimetus: Inglise keel (B2) VI planeeritud tundide arv: 35 

-- --

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Haridus ja töö. vaata B2.1-B2.2 elukestev õpe ja katjääri karjääriõpetus 
1.1 Iseõppimine ja elukestev õpe. tasemete õpitulemused planeerimine inimeseõpetus 
1.2 Õpioskused ja õpistiilid bioloogia 
1.3 Teadlik eneseteostus. 
1.4 Vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks. 

2 Tehnoloogia. vaata B2.1-B2.2 tehnoloogia ja innovatsioon ühiskonnaõpetus 
2.1 Tehisintellekt. tasemete õpitulemused 
2.2 Teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus. 

3 Keskkond ja tehnoloogia. Inimene ja ühiskond. vaata B2.1-B2.2 keskkond j a j ätkusuutIik areng; bioloogia 
3.1 Säästlik eluviis. Rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid. tasemete õpitulemused väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
3.2 Heategevus. 

4 Adverbs and adjectives. Verb pattems: -ing and infinitives. vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 
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Õppeaine: B2-keeleoskustaseme~a võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (7.) teema nimetus: Inglise keel (B2) VII planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 

VII kursus 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

I Inimene kui indiviid vaata B2.2-Cl tasemete elukestev õpe ja katjääri inimeseõpetus 
1.1 Inimese loomus ja käitumine. Iga inimese kordumatu eripära: õpitulemused planeerimine; 

inimpsüühika ja inimtüübid. väärtused ja kõlblus 
1.2 Karjääri planeerimine. I 

1.3 Hoolivus enese ja teiste suhtes. 

2 Kultuuritraditsioonid ja tavad vaata B2.2-C1 tasemete kultuuriline identiteet; inimeseõpetus 
I 2.1 Mitmekultuuriline ühiskond. õpitulemused väärtused ja kõlblus ajalugu 

2.2 Erinevate rahvaste tavasid ja uskumusi, keele- ja kultuurierinevused, ühiskonnaõpetus 
kõlblusnormid 

2.3 Perekond, erinevate põlvkondade vahelised suhted 

3 Eesti ja maailm. vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet; ajalugu 
3.1 Eesti koht maailmas. Rahvusvaheline koostöö. Eesti kui Euroopa Liidu õpitulemused väärtused ja kõlblus; ühiskonnaõpetus 

liikmesmaa. elukestev õpe ja katjääri eesti keel ja 
3.2 Eesti rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid planeerimine kirjandus 

4 Modals. Expressing the future. vaata B2.2-C1 tasemete 
õpitulemused 

--- -- --
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 I 

Kursuse või teema 1~ursuse või Kursusele või teemale 

I j ärj ek()rranum1:>er: ~ (8.) teema nimetus: Inglise keel (B2) VIII planeeritud tundide arv: 35 
--~~ ---

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-Cl tasemete tehnoloogia ja innovatsioon; bioloogia 
1.1 Virtuaalkeskkonna võimalused. õpitulemused keskkondjajätkusuutlik areng; inimeseõpetus 
1.2 Bio- ja nanotehnoloogia igapäevaelus. väärtused ja kõlblus 
1.3 Puutumatu loodus. 
1.4 Loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale. 
1.5 Loomade humaanne kohtlemine. Lemmikloomadega kaasnev vastustus. 

2 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-Cl tasemete keskkond ja jätkusuutlik areng; bioloogia 
2.1 Tervislik elulaad õpitulemused väärtused ja kõlblus inimeseõpetus 
2.2 Keskkonna mõju tervisele. Loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud 

ohud inimestele. 

3 Complex passive structures. Conditionals: wishes vaata B2.2-Cl tasemete 
õpitulemused 

-- --
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

82.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.1 Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust ja saab aru keeruka sisuga 

mõttevahetusest (nt väitlus), kui teema on tuttav ja vestlus e suunda toetavad 
selged märksõnad. 

1.2 Suudab kaasa mõelda emakeelekõnelejate elavale mõttevahetusele. 
1.3 Suudab jälgida keeruka keelekasutusega loengute, aruannete ja muus vormis 

teaduslike või erialaste esinemiste põhisisu. 
1.4 Mõistab normaalse kiirusega edastatud üldkeelseid teadaandeid ja sõnumeid 

konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel. 
1.5 Mõistab teleuudiste jm päevakajaliste saadete sisu, dokumentaalfilme, 

otseintervjuusid jm. 

2 LUGEMINE 
2.1 Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase 

teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori 
arvamuse kohta. 

2.2 Loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist 
ja lugemise eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Tal on suur 
aktiivne lugemissõnavara, kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide ja 
kultuurisidusate vihjete mõistmisega. 

2.3 Oskab arusaamise nimel kasutada mitmesugust strateegiat, keskenduda kuulates 
olulisele; kontrollib mõistmist konteksti toel. 
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3 RAAKIMINE 

3.1 Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. 
3.2 Oskab valida sobiva keeleregistri. 
3.3 Oskab parandada lapsusi, kui ta neid märkab või kui need on põhjustanud 

möödarääkimist. 
3.4 Oskab leida väljendusviisi, mis varjab lünki omandatud sõnavaras Ja 

grammatikas. 
3.5 Oskab sünteesidaja edastada eri allikatest pärinevat infot ning arutluskäike. 
3.6 Oskab pidada selge, kavakindla ettekande. Oskab välja tuua olulisemad 

3.7 

3.8 
3.9 

3.10 

3.11 
3.12 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

4.6 

4.7 

seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad, leida sobivad keelevahendid, et 
mõte kuulajatele moonutusteta kohale jõuaks. 
Oskab esinemisjärgsetele küsimustele vastata ladusalt, sundimatult Ja 
pingutuseta, ilma et kuulajatel tekiks mõistmisraskusi. 
Suudab osaleda elavas mõttevahetuses emakeelsete kõnelejatega. 
Oskab esitada, põhjendada ja kaitsta oma arvamust, hinnata erinevaid 
ettepanekuid, esitada asjakohaseid selgitusi ja kommentaare teha oletusi ja neile 
reageerida. 
Kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt õiget keelt ega pea sõnumit 
lihtsustama. 
Suudab tagada üksikasjaliku usaldusväärse teabe. 
On omandanud selge, loomuliku häälduse ja intonatsiooni. 

KIRJUTAMINE 
Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. 
Oskab refereerida nii kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. 
Oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet. 
Suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike. 
Oskab üsna täpselt edasi anda infot, üle küsida teavet ja paluda selgitusi ning 
anda neid ise. 
Oskab kasutada erinevaid registreid sõltuvalt adressaadist (nt eristada isikliku, 
poolametlikuja ametliku kirja stiili). 
Kirjavahemärke kasutab enamasti reeglipäraselt. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelIing. 
2. CAE Result SB, WB. 
3. Additional material on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (9.) teema nimetus: Inglise keel (B2) IX _pümeeritud tundide arv: 35 

-- -- - ------------- -- ---

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet; ühiskonnaõpetus 
1.1 Maailma tajumine, fantaasia versus reaalsus õpitulemused väärtused ja kõlblus; kirjandus 
1.2 Arvutimängud kui ebaterveid eluviise soodustav tegur. tervis ja ohutus muusika 
1.3 Ühiskond kui eluavalduste kogum ajalugu 

2 Kultuur ja looming vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet; ajalugu 
2.1 Loova mõtte arendamine kogemuse kaudu õpitulemused väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
2.2 Erinevate rahvaste kultuuritraditsioone ja tavasid 
2.3 Loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid 
2.4 Rahva ajalooline kultuurimälu. Eesti keel ja eesti meel. 

3 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-Cl tasemete keskkond ja jätkusuutlik areng; bioloogia 
3.1 Elutingimused erineva kliima j a rahvastusega aladel õpitulemused väärtused ja kõlblus füüsika 
3.2 Visioonid tulevikuühiskonnast ühiskonnaõpetus 
3.3 Säästlik eluviis ja keskkonna jätkusuutIik areng 

4 Relative, participle etc. clalEes vaata B2.2-Cl tasemete 
õpitulemused 

- - -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema , ~~rsuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 2. (l0.) teema nimetus: ~glise keel (B2) ~ planeeritud tundide arv: 35 

- - -- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Haridus j a töö vaata B2.2-C1 tasemete väärtused ja kõlb1us; karjääriõpetus 
1.1 Perekond ja peresuhted õpitulemused kultuuriline identiteet 
1.2 Valikud hariduses. Motivatsioonikiri välismaal õppimiseks. 
1.3 Teadlik eneseteostus ja karjääri planeerimine 
1.4 Vabatahtlik töö 

2 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-C1 tasemete väärtused ja kõlblus; ühiskonnaõpetus 
2.1 Kuritegevus õpitulemused tehnoloogia ja innovatsioon; ajalugu 
2.2 Isiklik ja ühiskondlik turvalisus, privaatsus tehnoloogiaühiskonnas kultuuriline identiteet kirjandus 
2.3 Kuritegevuse kajastamine kirjanduses ja filmikunstis 
2.4 Majanduselu tõusud ja mõõnad, internetikaubandus 
2.5 Heaoluühiskond, elatustase 
2.6 Meedia ja reklaami mõju tarbimisharjumustele 

3 Eesti riikja rahvas vaata B2.2-C1 tasemete väärtused ja kõlblus; ajalugu 
3.1 Omariikius ja kodanikuks olemine, riigikaitse õpitulemused kultuuriline identiteet ühiskonnaõpetus 

riigikaitse 

4 Artic1es vaata B2.2-C1 tasemete 
õpitulemused 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 3. (11) teema nimetus: Inglise keel (B2) XI planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Kultuur ja looming vaata B2.2-CI tasemete kultuuriline identiteet kitjandus 
1.1 Kultuur kui looming: kirjandus, kõnekunst, kujutav kunst, helilooming, õpitulemused muusika 

filmikunst, arhitektuur, tarbekunst jne kunst 

2 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-C1 tasemete tehnoloogia ja innovatsioon; bioloogia 
2.1 Kliitna ja kliitnamuutused, looduslik tasakaal õpitulemused keskkond ja jätkusuutiik areng; ühiskonnaõpetus 
2.2 Keskkonna jätkusuutiik areng väärtused ja kõlblus kirjandus 
2.3 Taaskasutus, säästlik eluviis 
2.4 Keskkonnateadlikkus 

3 Emphasis, inversion vaata B2.2-C1 tasemete 
õpitulemused 

L _ ---- - -
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Ettevalmistus rügieksamiks planeeritud tundide arv: 35 

! 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 

nr 

1 Kirjutamine • oskab loetuja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 
1.1 konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt • oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 

(pool)ametlik kiri • oskab kirjutada elulookirjeldust (CV); 
1.2 arvamustekst (essee või aruanne) • oskab kirjutada kirjeldavaid, analüüsivaid ja arutlevaid kirjandeid, referaate ja lühiartikleid ajalehele; 

• tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida teatmeteoste abil; 
• oskab liigendada ja vormistada erinevaid tekste. 

2 Kuulamine • suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ja -teateid, et s:tada vajalikku infot; 
2.1 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase; 

leidmine etteantud valikute hulgast) • suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
2.2 lühivastusega ülesanne (teksti mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

täiendamine vajaliku infoga) • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu; 
2.3 sobitamisülesanne (kuuldu ja kirjaliku • teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 

loetelu kokkusobitamine) võõrkeelset teksti kuulates; 
• suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi; 
• suudab jälgida lühiloengut (5-10 min) ning eristada sellest olulist infot. 

3 Lugemine • suudab lugeda funktsionaalstiililt erirevaid tekste, nende hulgas mitmesuguseid kasutusjuhendeid; 
3.1 sobitamisülesanne • suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on vihjatud) ja autori eesmärke; 

(pealkirja/väite/küsimuse ja tekstilõigu • oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
kokkusobitamine) • oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, erinevaid kirjapilte; 

3.2 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu (liitsõna 
leidmine etteantud valikute hulgast) üksikkomponendid ja sõnaliited); 

3.3 pangaga lünkülesanne (tekstist kustutatud • teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 
lause/ tekstiosa leidmine pangast) võõrkeelset teksti lugedes; 

3.4 sobitamisülesanne (sõnade ja nende • oskab leida õpitava võõrkeele vahendusel infot erinevatest allikatest, seda valida ja kasutada; 
ükskeelses sõnastikus oleva määratluse • oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja teatmeteoseid. 
kokkusobitamine) I 

L..-
I 

- -
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4 Keelestruktuurid • saab aru teksti peamisest mõttest; 
4.1 valikvastuste ga lünkülesanne • kasutab korrektselt keelestruktuure 
4.2 avatud lüngaga ülesanne (teksti • omab ulatuslikku sõnavara ja väljendab end täpselt 

täiendamine puuduva sõna või fraasiga) 
4.3 sõnamuutmisülesanne (sõna sobivasse 

vormi panemine) 
4.4 vigade leidmine ja parandamine 

5 Rääkimine • oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti; 
5.1 monoloog, mis põhineb väitel, ning • kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 

sellele järgnev suunatud vestlus • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
5.2 rollimäng - intervjuu • oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel; 

• oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste 
kohta; 
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid. 



e 

Õppeaine: Sotsiaal-poliitiline .ia .iuriidiline inglise keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi Euroopa Liidu (EL) loomise algusest, sealhulgas lepingutest, millele 

tugineb tänane EL; 
• saab teadmisi EL loomise põhjustest, vajadusest ja võimalikest arengusuundadest; 
• saab teadmisi EL ühistest majanduslikest ja poliitilistest eesmärkidest; 
• saab teadmisi EL siseturust, sealhulgas N elj ast Vabadusest; 
• saab teadmisi El institutsioonidest, sealhulgas Eesti poliitikute ja saadikute tööst; 
• saab teadmisi EL otsuste vastuvõtmise protsessist, sealhulgas Eesti võimalustest seda 

mõjutada; 
• saab teadmisi Eestist kui EL liikmesriigist, Eesti kohustustest, õigustest ja võimalustest 

Euroopa Liidus; 
• omandab sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku sõnavara; 
• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; õpib argumenteeritult vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab sotsiaal-poliitilist kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate EL liikmesriikide kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme ja neid 

arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

( Õpilane 
1. on omandanud teadmisi Euroopa Liidus ajaloost ja loomise põhjustest; 
2. on omandanud teadmisi Eestist Euroopa Liidus, liitumise põhjustest ja tuleviku 

tegevuspo lii tikatest; 
3. on laiendanud sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku 

sõnavara; 
4. on omandanud oskuse hankida uut teavet EL institutsioonide veebilehekülgedelt; 
5. on omandanud oskuse vastu võtta ja edastada infot; 
6. on arendanud õpioskusi ja tööharjumusi; 
7. on arendanud suhlusvalmidust ja -julgust; 
8. on arendanud väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
9. on omandanud avarama pilti EL tulevikuväljavaadetest ja arenguvõimalustest; 
10. on õppinud tundma erinevate EL liikmesriikide kultuuri ja suhtlemisnorme, arvestab 

nendega; 
11. on salliv, koostöövalmis ja tolerantne. 



( 
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Kasutatav õppevara 

1. Girta Päi. English for European Integration. Õpik. 
2. Girta Päi. English for European Integration. Supplementary materials. 
3. EL institutsioonide kodulehekülgedeloleva informatsiooni põhjal koostatud 

õppematerj alid. 
4. Audio-ja videosalvestused EL tippkohtumistest koos töölehtedega. 
5. BBCWorldja Euronews päevauudised koos töölehtedega. 



r-.. ~ 

Õppeaine: Sotsiaalpollitiline ja juriidiline inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. Jeema nimetus: _ ~ocial and Politieal English 1_ planeeritud tundide arv: 35 ,- - -

Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Euroopa Liidu (EL) loomine. Tagasivaade ajalukku. Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja kaJjääri Inglise keel 
1.1 Sõjajärgne olukord Euroopas. Churcilli üleskutse. Kas sõltumatute planeerimine Eesti keel 

riikide ühendus või keskvõimuga fõderaalriik? Keskkond j a j ätkusuutlik areng Majandusõpe 
1.2 1952 a. Pariisi Lepingjal957. a. Rooma Leping kui EL tugisambad. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
1.3 1986. a. Ühtne Euroopa Akt Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 
1.4 1992. aasta Maastrichti leping (ametlik nimetus Euroopa Liidu leping). Teabekeskkond Ajalugu 

kolme samba poliitika (majanduskoostöö, ühine välis- ja Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
julgeolekupoliitika, õigus- ja siseküsimustealase poliitika) Tervis ja ohutus 

1.5 Lissaboni Leping (13. detsembril 2007). Ettevalmistamine, esialgse Väärtused ja kõlblus 
konstitutsiooni mahahääletamine ja selle põhjused referendumitel, 
vastuvõtmine. Miks Lissaboni leping ei ole konstitutsioon. 

1.6 Euroopa Komisjoni presidendi aastakõne EL (tagasivaade aastale, 
tulevikunägemus) 

2 EL institutsioonid Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja kaJjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Parlament planeerimine Eesti keel 
2.2 Euroopa Liidu Nõukogu Keskkond j a j ätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Euroopa Ülemkogu Ettevõtlikkus Inimeseõpetus i 

2.4 Euroopa Komisjon Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 
I 

2.5 Otsuste vastuvõtmise protsess Euroopa Liidus. Hääletamisviisid. Teabekeskkond Ajalugu 
2.6 Volinike määramine Euroopa Komisjoni ja parlamendisaadikute Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 

valimine. Tervis ja ohutus i 

2.7 Meetmed vältimaks EL kodanike võõrandumist EL institutsioonidest. Väärtused ja kõlblus 
-- _L. - -
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Õppeaine: Sotsiaalpollitiline ja juriidiIine inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. teema nimetus: Social and Political English II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Euroopa Liidu siseturgja ühisraha. Vt. 1.1eht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
1.1 Neli Vabadust, kuidas need parendavad EL kodanike elu- ja äritegevust. planeerimine Eesti keel 
1.2 Euroopa ühisraha loomise vajadus. Ühisrahaga liitumise kriteeriumid. Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 

Liitumine kui valik või kohustus. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
1.3 Euro rahatäht (milliseid sümboleid kannavad eri liikmesriikide Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 

rahatähed ja mündid, turvaelemendid jne) Teabekeskkond Ajalugu 
1.4 Eesti liitumine ühisrahaga. Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
1.5 Eurotsooni kriisi põhjused. Liikmesriikide riigivõlad, selle põhjused. Tervis ja ohutus 
1.6 Euroopa Finantsstabiilsusfond Väärtused ja kõlblus 
1.7 Euroopa Stabiilsusmehhanism 

2 Eesti Euroopa Liidus Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Liidu laienemine. planeerimine Eesti keel 
2.2 Eesti liitumine 2004. Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Eesti võimalused mõjutada EL otsuste tegemise protsessi. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
2.4 Eesti poliitikud ja saadikud EL institutsioonides. Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 

Teabekeskkond Ajalugu 
Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 

- - - -~ - - - - - -
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Õppeaine: Inglise ärikeel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
• omandab laia majandus-, pangandus-, ärialase sõnavara; 
• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; õpib argumenteeritult vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme ja neid arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. omab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
2. laiendab oluliselt majandus-, pangandus-, ärialast sõnavara; 
3. oskab hankida uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
4. oskab vastu võtta ja edastada infot; 
5. on arendanud oma õpioskusi ja tööharjumusi; 
6. omab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
7. omab head väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
8. omab avarat maailmapilti; 
9. tunneb erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme, arvestab nendega; 
10. on salliv, koostöövalmis ja tolerantne. 

Kasutatav õppevara 

1. Check Your Vocabulary for Law by D. Riley Peter Collin Publishing 
2. Check Your Vocabulary for Banking and Finance by D. Riley Peter Collin Publishing 
3. Check Your Vocabulary for Business by D. Riley Peter Collin Publishing 
4. Executive Listening by M. Waistell Nelson Business English 
5. Key Words in the Media by B. Mascull Collins Cobuild 
6. The Language of Business English by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
7. The Language of Business English. Workbook by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
8. Business Class by D. Cotton, S. Robbins Nelson Business English 
9. Business Vocabulary in Practice by S. Robbins Collins Cobuild 
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale I 

j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Business English I planeeritud tundide ~rv~ 35 
I -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

I What is Business English? General business voeabulary vt. 1. leht 1-10 1. Elukestev õpe ja karjääri inglise keel 
1.1 Abbreviations. Business initials. planeerimine eesti keel 
1.2 Offiee supplies. Filing equipment. Photoeopying. Offiee 2. Keskkond ja jätkusuutiik areng majandusõpe 

machines. 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.3 Idioms. Two-part verbs. Two-word expressions. Opposites. 4. Kultuuriline identiteet karjääriõpetus 

Useful adjeetives. 5. Teabekeskkond 

2 Work and Employment 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 
7. Tervis ja ohutus 

2.1 Jobs. Edueational baekground. 
8. Väärtused ja kõlblus 

2.2 Employment andjob hunting. 
2.3 Hiring and Firing. Remuneration. 
2.4 Industrial relations. 
2.5 Employees: Equal opportunities. Inereasing produetivity. 

3 Management 
3.1 What sort ofmanager are you? X and Y theory managers. 
3.2 Management and leadership styles. Organisational culture. 
3.3 Managerial positions: Job titles. 
3.4 The role of managers. Human resourees management. Training. 

Planning. 
3.5 SWOT analysis. 

4 Intereultural awareness 
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. teema nimetus: Business English II planeeritud tu!!dide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Brands. Marketing 1. Elukestev õpe ja katjääri inglise keel 
1.1 Marketing and Sales. planeerimine eesti keel 
1.2 Brands, brand management 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng majandusõpe 
1.3 Advertising 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.4 Market research. Product life cycle. Pricing. 4. Kultuuriline identiteet katjääriõpetus 

2 Phrasal verb s in business context 
5. Teabekeskkond 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 

3 Sales 7. Tervis ja ohutus 
3.1 Sales and Distribution. 8. Väärtused ja kõlblus 
3.2 Orders and stock control. 
3.3 Retailing. Sales methods 

4 Money and Finance 
4.1 Numbers and figures. 
4.2 Banking rates, indexes, accounts 

5 Describing trends. Describing the structure of an organisation 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
(Inglise kirj andus) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab ettekujutuse inglise kirjanduse epohhidest, vooludest, nende 

olulisematest esindajatest ja tähtsamatest teostest; 
• oskab vastu võttaja edastada infot; 
• õpib tõlgendama, hindama ja edastama kirjandusalast teavet; 
• arendab ilukirjanduslike tekstide lugemisvilumust; 
• omandab lugemiskultuuri ja -harjumuse; 
• arendab õpioskusi, laiendab teadlikult sõnavara; 
• arendab suulist ja kirjalikku väljendusoskust; 
• omandab julguse oma mõtteid, arvamusi ja hinnanguid väljendada; 
• arendab tolerantsust ja sallivat mõtteviisi; 
• kujundab esteetilisi väärtusi, avardab maailma; 
• arendab emotsionaalset intelligentsust 

Õpitulemused 

Õpilane 
I. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Il. 
12. 

tunneb ja mõistab inglise kirjanduse kujunemist, erinevaid epohhe, nende 
tähtsamaid esindajaid ja olulisemaid teoseid; 
oskab vastu võtta infot, seda töödelda, välja tuua olulist; 
oskab tõlgendada, hinnata ja edastada kirjanduslikku teavet; 
omandab lugemisharjumuse; 
oskab leida, koguda, selekteeridaja korrastada materjali ning esitada seda nii 
suulises kui kirjalikus vormis; 
oskab analüüsidaja refereerida kirjanduslikke tekste, neid refereerida; 
on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
orienteerub hästi erinevates keeleregistrites; 
oskab väljendada oma seisukohti ja arvamusi, anda hinnanguid; 
on kujundamas oma esteetilisi hinnanguid, rikastanud väärtussüsteemi; 
on arenenud emotsionaalseit, oskab olla tolerantne; 
tunneb soovi end täiendada. 

Kasutatav õppevara 

1. English Literary Reader by Anne Lange (põhiõpik) 
2. The Atlas of Literature General editor M. Bradbury 
3. British Literature Volume I by L. Tsekhanovskaya 
4. British Literature Volume II by L. Tsekhanovskaya 
5. English Literature by Volosova, Hecker, Rogoff 
6. An Outline Of English Literature by Thomley and Roberts 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~ekorranumber: 3. (4.) teema nimetus: Inglise kirjandus I planeeritud tundide arv: 35 ~ 

Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr i 

1 The Anglo-Saxon Period vt. 1. leht 1-12 1. Elukestev õpe Suurbritannia ajalugu I 

1.1 Historieal background 2. Kodanikualgatus ajalugu 
1.2 The epicBeowulf 3. Kultuuriline identiteet kirjandus 
1.3 Venerable Bede 4. Teabekeskkond 

2 The Middle Ages 
5. Väärtused ja kõlblus 

2.1 Historieal background 
2.2 Geoffrey Chaucer 
2.3 Arthurian legends 

3 The Elizabethan Age 
3.1 Historieal background 
3.2 Renaissance 
3.3 Thomas More 
3.4 John Donne 
3.5 William Shakespeare 

4 The 17th Century 
4.1 Historieal background 
4.2 King James' Bible 
4.3 JohnMilton 

5 The 18th century 
5.1 Historieal background 
5.2 Alexander Pope 
5.3 Jonathan Swift 
5.4 Daniel Defoe 
5.5 William Blake 
5.6 Robert Burns 

- -- -_. -_. -- - -
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (5.) teema nimetus: Inglise kirjandus II ~laneeritud ~dide arv: 35 

-- -- -- -- -- -- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 The Romantic Age Vt. 1. leht 1-12 1. Elukestev õpe Suurbritannia ajalugu 
I 

1.1 Historieal Background 2. Kodanikualgatus ajalugu 
1.2 William Wordsworth 3. Kultuuriline identiteet küjandus 

I 

1.3 Samuel Taylor Coleridge 4. Teabekeskkond 
1.4 LordByron 5. Väärtused ja kõlblus 
1.5 Jane Austen 

2 The Victorian Age 
I 2.1 Historieal Background 

2.2 Charles Dickens 
2.3 William Makepeace Thackeray 

I 
2.4 The Bronte Sisters 
2.5 Robert Louis Stevenson 
2.6 OscarWilde 

3 The Age of Modernism 
3.1 Historieal background 
3.2 Rudyard Kipling 
3.3 T. S. Eliot 
3.4 James Joyce 
3.5 Virginia W oolf 

4 Overview ofliterature after 1945 
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Õppeaine: Vene keel (BI) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane 10. klassis: 
omandab võõrkeele tasemel A2+ ; • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

huvitub võõrkeelte õppimisest; 
kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 
vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 
julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles; 
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 
oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
tunneb huvi õpitava keele maa kultuuri ja kirjanduse vastu; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1. mõistab õpitud teemade ulatuses õpetaja ja teiste õpilaste kõnet vestluses; 
1.2. mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid eeldusel, 

et need on lähedased standardkeelele; 
1.3 oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja 

mõttefraase; 
1.4 oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

elementide kaudu; 

2 
2.l. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

3 

KÕNELEMINE 
kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 
tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
oskab suhelda õpitud teemade ulatuses nii vahetult kui ka telefoni teel; 
oskab õpitud teemade ulatuses vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada 
oma mõtteid; 

LUGEMINE 
3.1. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on 

vihjatud); 
3.2 oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
3.3. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone; 
3.4. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

elementide kaudu (liitsõna üksikkomponendid ja sõnaliited); 
3.5. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid. 



( 

( 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida 

teatmeteoste abil; 
4.2. oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 
4.3. oskab kirjutada teateid, kirju; 
4.4. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 
grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 
ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. AHTH.D;ea MeTca 

2. AHTH.D;ea MeTca 

YQe6HHK pyccKoro 5I3bIKa «TBOH: c06eCe.D;HHK» TarrJIHHH 
Koolibri" 1997 
pa6oQa5I TeTpa.D;b K yqe6HHKY pYCCKoro 5I3bIKa «TBOH: 
c06eCe.D;HHK» TarrJIHHH Koolibri 1997 
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Õppeaine: B1-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 10 I Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äI-jekoIT_anumber: _ 1. (1:) teema nimetus_: _ Vene keel (B1) I pLaneeritud tundide arv: 35 

-- --~ -_. __ .. _- --~ - -

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 

06YQalOm;He TeMbi: 
1. f));e M KaK MM OT));bIXaJIM? 
2. JIerKo nM 6bITb YTIeHMKoM? 
3. fopo)); Ha HeBe. 

TeMaTHI\:a pa3BHTHD YCTHOB H UHCLMeHHOB peQH: 
1. "llenoBeK M 06meCTBO 
1.1.j{ - KaK nMTIHOCTb, 
1.2.ponM TIenOBeKa B 06meCTBe, 
1.3.o6meHlie C ));pyrMMM, 
1.4.B3aMMooTHomeHHjJ B mKone, , 

1.5.nerKo nM 6bITb YTIeHMKOM 
2. IIpMpo));a M oKpY)l(alOIIIM cpe));a I 

2.1 oxpaHa rrpMp0));bI, 
2.2 KJIMMaT M pecypcbI, 
2.3 ropo)); M ));epeBHj{, 

i 

2.4 OT));blX Ha rrpMpO));e . 
i 3. "llenoBeK, HaYKa M TeXHMKa 

3.1 HHIPOo6I1IeCTBO M ero rrpo6neMbI . I 

4. POCCHjJ I 

5.1 rrOe3));Ka B CaHKT-IIeTep6ypr, 

I 5.2 ero MCTOPMj{ M ));OCTOrrpMMeTIaTenbHocTM 
5. ,lJ;BM)I(eHMe M TpaHcrropT 
6.1 ));BM)I(eHIie B ropo));e M BHe ero, 
6.2 TypMCTMTIeCKHe rrOe3));KM 

- -- - '---
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IJo6mopeHue OCH06 ZpaMMamUKU 

eymeCTBHTeJIhHOe 
1. PO,Z:( HMeH cymecTBHTeJIhHhIx. 
2. lIHCJIO HMeH cymecTBHTeJIhHhIx. 
3. eKJIOHeHHe: 
3.1. TepMHHhI pOOUmeJlbHblU naoeJIC, OameJlbHblU naoeJIC, 6UHUmeJlbHblU 

naoeJIC, m60pUmeJlbHblU naoeJIC, npeOJlOJICHblU naoeJIC, npeoJloz; 

3.2. BOIIPOChI po,Z:(HTeJIhHOrO, ,Z:(aTeJIhHOrO, BHHHTeJIhHOrO, TBOpHTeJIhHOrO H npeMO)KHOrO 
na,Z:(e)KeM: (y, OJlR, 6e3,Hem) KOZO? lJezo?; (K) KOMY? 'leMY?; KOZO? lJmo? ryoa?; (c) 

KeM? lJeM? ; 0 KOM? 0 lJiiM? zoe? 

4. IIa,Z:(e)KH. 
3.1. l1MeHHTeJIhHhIM na,Z:(e)K: 

OCHoBHaH, HaqaJIhHaH epopMa cymecTBHTeJIhHoro, OTBeqaeT Ha BonpOChI (KTO? qTO?) 
npeMO)KeHHH BhIcTynaeT B POJIH nOMe)Kamero. 

3.2. PO,Z:(HTeJIhHhIM na,Z:(e)K: 
4.2.1. Ee3 npeMoroB. 
4.2.2. C npeMoraMH: Y, IB, C, OKOJIO, OT, .11:0, HAllPOTMB, B KOHII,E, NE3, .11:JIJI 
4.3. ,ll;aTeJIhHhIM na,Z:(e)K: 
4.3.1. Ee3 npeMoroB 
4.3.2. C rrpeMOraMM: K, no 
4.3. BHHHTeJIhHhIM na,Z:(e)K. 
4.4.1. Ee3 npe,Z:(JIOroB. 
4.4.2. C rrpeMoraMH: B, HA 
4.5. TBOpHTeJIhHhIM na,Z:(e)K. 
4.5.1 Ee3 rrpeMoroB. 
4.5.2. e rrpeMoraMH: e, 3A, HA,ll;, IIEPE,ll; 
4.6. IIpe,Z:(JIo)KHhIM na,Z:(e)K. 
4.6.1. C npeMOraMM: 0, B. HA 

rJIarOJI 
1. OÕpa30BaHHe JImHhIX epOPM HaCTOHmero BpeMeHH rJIarOJIOB I CnpH)KeHHH: nOMozamb, 

6KJllOlJamb, npU2JlaUlamb 

2. Oõpa30BaHHe JIHqHhIX epOPM HaCTOHrn;erO BpeMeHH marOJIOB II CnpH)KeHHH: nOJlYlJUmb, 

6KJllOlJUmb, npU2JlaCUmb 

3. Oõpa30BaHHe epOPM marOJIOB npome,Z:(mero BpeMeHH 
4. OÕpa30BaHHe epOPM maroJIOB õy,Z:(ymero BpeMeHH 
5. B03BpaTHhIe rJIarOJIhI, MX crrpH)KeHHe: OOzo6apu6ambcR, 6CmpelJambCR, 

C06em06ambCR, npoUlambcR 

6. rJIaroJIhI ,Z:(BH)KeHHH: uomu - xooumb, examb - e30umb 

7. BH,Z:(hI maroJIa. 
7.1. OCHOBHhIe 3HaqeHHH maroJIOB cOBepmeHHoro BH,Z:(a(eB) : 3aKOHlJeHHOCmb, 

1""'\ 
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pe3YJJbmamUeHocmb, oOHoKpamHocmb 
7.2. OCHOBHbIe 3HalJeHliH rnarOJIOB HecoBepIIIeHHoro BU)J,a(HCB): 

7.3. BU)J,OBble napbI rnaroJIOB 

8. YrrpaBJIeHHe rnarOJIOB 

IIpuJIaraTeJIbHoe. 

npoZfecc oeucmeUR 

1. COrJIaCOBaHue rrpUJIaraTeJIbHOrO C cYIIIecTBUTeJIbHbIM B po)J,e, lJUCJIe U rra)J,e)l(e. 

2. TBep)J,CUI U M~lrKa51 OCHOBa OCHOBa npHJIaraTeJIbHbIX (MUJIblff, 3UMH.lli!) 

3. CKJIOHeHlle rrpUJIaraTeJIbHbIX B e)J,UHCTBeHHOM U MHO)l(eCTBeHHOM lJUCJIe 

MecTOHMeHue. 

1. JIUlJHbIe MeCTOHMeHI:I5I.5I ThI OH OHA OHO MbI BhI OHM 

2. IIpuT5I)l(aTeJIbHbIe MeCTOUMeHU5I MOtI TBOtI Ero EE HAllI BAIlI llX 

1JuCJIHTeJIbHbIe 

1. KOJIHlJeCTBeHHbIe lJUCJIUTeJIbHbIe 

2. IIop5l)J,KoBbIe WCJIUTeJIbHbIe. 

3. IIOPJI.IJ:KOBble 'lHCJIHTeJIbHble C cYIIIecTBHTeJIbHbIMH B npe.IJ:JIO)KHOM na,n:e)l(e 

rae? B ceobMoM Kllacce, e OeC51mOM Ka6uHeme 
4. IIop5l)J,KoBbIe lJUCJIUTeJIbHbIe C cYIIIecTBUTeJIbHbIMH B pO)J,HTeJIbHOM na)J,e)l(e: 

K02oa? IIepeo2o 5lHeap51, nepe020 MG51, oeaoZfamb 'temeepmo2o UlOH51 

HapelJH5I 

1. HapelJu5I MeCTa 30ecb, mym, maM 
2. Hapew5I o6pma )J,eücTBIDI c yooeOJJbCmeUeM 
3. HapelJu5I BpeMeHH: ympoM, ee'tepOM 
4. HapelJu5I o6pma )J,eücTBIDI U MX o6pa30BaHue OT npUJIaraTeJIbHbIx: XOJJOOHO 

COI03bI 

1. Coe)J,HHHTeJIbHhle U, oa 
2. Pm)J,eJIUTeJIbHbrn WlU 

3. IIpoTHBHTeJIbHbIe no, a 

1. I r)J,e H KaK MM OT,IJ;MXaJIH? 

PelJeBOÜ 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe U OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! e npue30oM! /{o6po 
nO:JICaJlOeamb! 

• IIpocb6a 06'b5lCHUTb, YTOlJHUTb lJTO-JIH6o: 06b51CHUme, nO:JICjJJIyücma, ... IIoemopume, 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

OKPY)l(aIOIIICUI cpe)J,a U 

YCTOHIJMBOe pmBuTue. 

MHljJopMaIIuoHHa51 cpe)J,a. 

3,1J;0pOBbe U 6e30nacHocTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH U HpaBcTBeHHocTb 

GEO, BIO, INI, 
ARV,KUN 
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nOJ/CaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHUmb ... 

• BbIpa)KeHHe pa.D,OCTH, BOCTOpra: 3mo 300p060! 3mo npeoeJl MOeU Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJWCmb! 

• BbIpa)KeHHe CBOerO )KeJIamm: JJ6bl nouJii.ll(noUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpe.ll(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BonpOCbI o6ITIero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.D,0pOBbe, .D,eJIax: XOPOUJO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO 

• BbIpa)l(eHHe COMHemm: JJ He Y6epeH(-a) ... , JJ COMHe6alOCb 6 mOM, 'Imo ... 

• BbIpa)l(eHIDl O.D,06peHHH/HeO.D,06peHIffl: Om.llU'IHaR uoeR! He OYMalO, 'Im06bl ... 

rpaMMaTwreCKIffi MaTepHan . 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 

1.1 PO.D, H 'IHCJIO HMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cYITIeCTBHTeJIbHbIX Cpe.D,HerO pO.D,a Ha -O,-E 
03EPO, MOPE 

2. rJIaroJI. 

2.1. rJIaroJIbI .D,BJI)l(eHIDl: xooumb - uomu 

e30Umb - examb 

ye3J/Camb - yexamb 

npUe3J/Camb - npuexamb 

2.2. CnpH)KeHHe marOJIOB .D,BJI)l(eHHH. 

3. IIpHJIaraTeJIbHoe 

3.1. COmaCOBaHHe npHJIaraTeJIbHOrO C cYITIeCTBHTeJIbHbIM B pO.D,e, 'IHCJIe H na.D,e)Ke. 

4. IIpe)J,JIo)KeHHe 

4.1. BbIpa)KeHHe npHwHbI: maK KaK MM pewHJIH noexaTb K MOPro, TaK KaK HaCTana )Kapa 

IIomoMY'lmo MM He e.D,eM, nOToMY 'ITO .D,eHer HeT 

JIenw JIM 6bITb yqeHMKOM? 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cmeyume! IIpu6em! e npUe30oM! /(o6po 

nOJ/CaJl06amb! 

• IIpocb6a 06'bHCHHTb, YTO'IHHTb 'ITO-JIH6o: 06õRcHume, nOJ/CaJlyucma, ... IIo6mopume, 

nOJ/CaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• BbIpa)KeHHe CO'IYBCTBIDl: O'leHb J/CaJlb, 'Imo ... JJ me6e CO'lY6cmeylO ... Bce npouoem! 

1'"'\ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

OKpY)KaIOITIaH cpe.D,a H 

YCTOÜ'IHBOe paJBHTHe. 

l1H1pOpMaUHOHHaH cpe.D,a. 

3.D,0pOBbe H 6e30naCHOCTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

L(eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

!NI, BIO, ARV, 
KIR 
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• Bblpa)J(eHMe CBoero )J(eJIaHIm: H 6bl nouli!Jl(noulJla) ... H 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... H 6bl 

CxoollJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI oõmero xapaKTepa 0 )J(M3HM, 3,l1,0pOBbe, ,lI,eJIax: XopoUloHu'Iezo; 

HOPMaJlbHO . 

• CTpYKTypa JIIflIHOrO IIMCbMa. 

• KOMlIJIHMeHT M rrOXBaJIa: Tbl OmJlU'IHO ebIZJl5l0UUlb! Y me6R npeKpaCHblU euo! Y me6R 

npeKpacHblU eK)lc! YMa naJlama! CeemJta5l zOJloea! 

['paMMaTIflIeCKMH MaTepMaJI . 

1. 
1.1 
1.2 
1.2.1. 
1.2.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 

CymecTBMTeJIbHoe. 

PO,ll, M tIMCJIO HMeH cymecTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHMe cymecTBMTeJIbHbIX, OKaIf'IHBaIOmMXCJI Ha -b: 
)J(eHcKoro po,ll,a: POJlb, Mamb 

MY)J(CKoro po,ll,a: KOlib, i)ellb 

['JIarOJI. 

CrrpJI)J(eHMe rJIarOJIOB: nOMozamb, 3aMe'lamb, YJlb16ambCR, 3acmynambcR 

IlpHJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHHe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cymecTBMTeJIbHbIM B po,ll,e tIMCJIe M rra,ll,e)J(e. 

ropo)J. Ha HeBe 

PetIeBOH :nHKeT . 

• IlpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! C npue300M! jJo6po 

nO:JICaJlOeamb! 

• OõpameHHe K He3HaKOMbIM JIIO)J.JIM: PmpeUlume cnpocumb ... MO:JICHO eac no6ecnOKoumb ... 

IIpocmume 3a 6ecnOKoUcmeo ... 

• Ilpocbõa OÕ'bJICHMTb, YTOtIHMTb tITO-JIMÕO: 06'bRCHUme, nO:JICaJlyucma, ... IIoemopume, 

nO:JICaJlyucma, .,. Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• BbIpa)J(eHMe CorJIaCHJI: H C02JlaCeH!c02JlaCHa ... jJozoeOpllJlUCb ... IIO'leMY 6bl u Hem ... 

• BbIpa)J(eHMe HeCOrJIaCHJI: H He C02JlaCeH ... H npomue ... Hu 3a 'Imo! 

• BbIpa)J(eHMe pa)J.ocTM, BocTopra: 3mo 30opoeo! 3mo npeoeJl MOeUMe'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

• Bblpa)J(eHMe CBoero )J(eJIaHMJI: H 6bl nOUleJl(nouma) ... H 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... H 6bl 

CXOOllJl(-a) ... 

• IloMCK HeOÕXO)J.HMOH MHcpopMaU;HH rrpM rrOMOmM HHTepHeTa: 0 rroe3,l1,Ke, pecpepaT. 

• COBeT: H 6bl eaM nocoeemoeaJl(-a) ... He xomume JlU ebl ... 

i~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,4.4,5 

OKpY)J(aIOmaJI cpe,ll,a M 

YCTOHqMBOe pa3BMTHe. 

llHcpopMaU;MoHHaJI cpe,ll,a. 

3)J.0poBbe M õe30rracHocTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

[(eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO, AJA, ARV, 
KUN 
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rpaMMaTlflIeCKHH MaTepmm . 

1. CymecTBHTeJIhHoe. 

1.1 PO.ll: H 1IMCJIO HMeH cymecTBHTeJIhHhIX 

1.2 CKJIOHeHHe cymecTBl1TeJIhHhIX Ha -iI: MY3eu 
1.3 CKJIOHeHHe cymeCTBHTeJIhHhIX Ha -ilE: 3õanue 
1.4. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIhHhIX Ha -IUI: :JKCKypCUR 

1.5 COrJIaCOBaHHe cymecTBHTeJIhHhIX C lJHCJIflTeJIhHhIMH 

1 + II.II. (B.n.) 
2, 3,4 + P.II. e.ll:.lJ. 

0, 5,6, 7, 8, 9, 5 - 12 + P.II. MH.lJ. 

2. rJIaroJI. 

2.1. Y IIOTpeÕJIeHHe rnarOJIOB 

õhIBaTh (r.ll:e?) 

X0.ll:HTh (KY.ll:a?) 

2.2. YIIoTpeÕJIeHHe IIpHCTaBOlJHhIX rnarOJIOB )JJ3H'lKemUl C IIperororaMH 

MHMO Qepe3 HaIIpoTHB PH.ll:OM 

MUMO + P.n. npoumu MUMO MaZa3UHa 

lJepe3 + B.n. npoumu 'lepe3 napK 

Hanpomu6 + P.n. HanpomuB zocmuHuZfbl 

PH.ll:OM e + T.o. PH.ll:OM C TeaTpOM 

2.3. CrrpH)J(eHHe rnarOJIOB : IIPOHTH 

IIpoexamb 

IIocemumb 

IIocMompemb 

3. Bhlpa)J(eHHe BpeMeHH: oceHblO 

BeCHOU 

oceHblO 

B RHBape 

Ha KaHUK)lJlax 

'lepe3 MecRZf 

.~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema _I Kursuse või Kursusele või teemale 
j~je~rr~u!!lb~: ~. (~.) _ te~m<l: niIpetlJs: _ Vene keel (Bl) II planeeritud tundide arv: 35 

- - -- - - - - - - - - -

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
06YQalOID;He TeMbi: 

TbI JII06l1mb rrpa3.D;HIIKII? 
)l{eM'I)0KIIHa EMTIIHcKoro MOP5I. 
Xo-qy 6bITb KpaclIBoH. 

I 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOH H IIHchMeHHOH peQH: 
1. Hamll rrpa3.D;HIIKII 
1.1. rrpllrJIameHlIe, I 

1.2. 3HaKOMCTBO, 
I 

1.3. 'lITO II KaK .D;apIlTb, 
i 1.4. rrpa3.D;HlI"IHble Tpa.D;IIIl;1I11 pa3HbIX cTpaH . 
i 2. Hama p0.D;IIHa 3CTOHII5I 

2.1. rrpllp0.D;a 3CTOHlIlI 
2.2. CTOJIlIqa II ee .D;OCTOrrpIlMe-qaTeJIbHOCTII 
2.3. rop0.D;a 3CTOHlIlIlIlIX oco6eHHocTlI 

I 3. )J;BII)l(eHlIe II TpaHcrropT 
3.1. .D;BII)l(eHlIe B rop0.D;e II BHe ero, 
3.2. TypllcTlI-qecKlIe rrOe3.D;KII, 
3.3. rrYTemecTBlIe rro 3CTOHIIII. 
4. IIpllp0.D;a II oKpY)l(aIOIIl;a5I cpe.D;a 
4.1. KJIIIMaT II pecypcbI 
5. lleJIoBeK II o6IIl;ecTBo 
5.1. BHemHOCTb II xapaKTep 
5.2 KOHIPJIIIKT II pemeHlIe rrp06JIeMbI 
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1. I ThI JIl06HIIII> npa3)),HHKH? 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

PeYIeBOll :nHKeT . 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6)lUme! IIpU6em! C npue300M! /{o6po 

nOJICaJl06amb! 

3HaKOMCTBO: /{a6au(me) n03HaKOMUMC5l! EYOeM 3HaKOMbl! MeH5l306ym ... 

BbIpa)J{eHHe pa.n:OCTH, BOCTopra: 3mo 300p060! 3mo npeoeJl Moeu Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

OõpameHHe K He3HaKOMbIM mOAAM: PmpeUlUme cnpocumb ... MOJICHO 6ac 
no6ecnOKoumb ... IIpocmume 3a 6ecnOKoucm60 ... 

OTBeTbI Ha BonpOCbI oõmero xapaKTepa 0 )J{H3HH, 3.n:opOBbe, )),eJIax: XOPOUlO; 

HU'lezo; HOPMaJlbHO. 

KOMnJIHMeHT H nOXBaJIa: Tbl OmllU'lHO 6bIZJl5l0UUlb! Y me65l npeKpacHblU 6UO! Y me65l 
npeKpacHblU 6T<)'C! YMa naJlama! C6emJlaR ZOJl06a! 

IIpHmarneHHe H OTBeT Ha Hero: IIpUZJlaUlalO 6ac Ha... Cnacu6o, c y0060JlbCm6ueM ... 

K COJICaJleHUlO, He CMOZY ... 

bJIaro))'apHOCTb 3a npHeM: EOJlbUlOe cnacu60, 6blJlO O'leHb 6eCeJlO(UHmepeCHO)! O'leHb 
npU5lmHblU 6blJl 6e'lep! Om 6cezo cepOlja 6JlGZooaplO 3a ... 

rpaMMaTHYIeCKHll MaTepHaJI . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1 Po)), H YIHCJIO HMeH cymeCTBHTeJIbHbIX 

2. rJIaroJI. 

2.1. Cnp}I)J{eHfIe marOJIOB. 

2.2 OõpaJoBaHHe H ynoTPeÕJIeHHe maroJIOB nOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHH}I OT <pOPMbI 

nepBoro JIHl(a e.n:HHCTBeHHoro YIHCJIa. 

2.2.1 OCHOBa Ha rJIaCHbIll: }I YIHT~ 

-n, -nTe T.fumau! T.fumaume! 

2.2.2. OCHOBa Ha comaCHbill H y.n:apeHHe Ha OKomaHHH: }I rOB0I!IO' 

-H, -HTe F060pu! F06opume! 

2.2.3. OCHOBa Ha comaCHbill H y.n:apeHHe Ha OCHOBe: }I Be'I!1O 

-I>, -I>Te Bepb! Bepbme! 
2.3. OõpaJoBaHHe H ynoTPeÕJIeHlfe JIHYIHbIX <pOPM H3YYIaeMbIX maroJIOB KaK I TaK H II 

Cnp}I)J{eHH}I. 

3. CJIOBOoõpaJoBaHHe: 

3.1. OT npHJIaraTeJIbHOrO - cymecTBHTeJIbHOe )J{eHCKoro po.n:a IIpH nOMOmH 

CY<P<pHKCOB - ocmb H - oma. 
3.2. OT maroJIa - cymecTBHTeJIbHOe cpe.n:Hero po.n:a npH nOMOmH CY<P<pHKCOB 

- aHue H - eHue . 
3.3. OT IIpHJIaraTeJIbHorO - HapeYIHe Ha -OMY, -eMY C npHCTaBKOll no-

no-opYZOMY, nO-npeJICHeMY 

o 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3, 3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpy)J{aJOma}I cpe)),a H 

YCTOHYIHBOe paJBHTHe. 

IImpopMal(HoHHM cpe.n:a. 

KYJIbTYPHOe CaMOC03HaHHe. 

l.I,eHHocTH H HpaBCTBeHHocTb 

KUN,KIR, 
GEO,INI 
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2. I )KeMqY~JlHa JiaJlTJlUCKOrO MOPSI 

• 
• 

• 

• 

• 

PeqeBOH 3THKeT . 

IIpHmameHHe K )]'eUcTBrno: ){ aeaume ... Il OUOeM... Il OeOeM .. . 

Oõparu;eHHe K He3HaKOMbIM JllO)],JIM: Pa3peUmme cnpOCUmb ... MO:J/CHO eac 

n06eCnOKOUmb ... Ilpocmume 3a 6ecnOKOUCm60 ... 

BbIpa)KeHHe COmaCHJI JI HeCOmaCHJI: Tbl npae(a). JJ C02JlaCeH(Ha) e mo6ou. JJ He 

npomU6. Tbl He npae(a). JJ OYMalO UHa'le. 

BbIpa)KeHHe COMHeHHJI : Bp510 llU... TpyOHO CKa3amb ... JJ 6bl 3m020 He 

CKa3an ... ){YMalO, 'Imo He cmoum ... 

BbIpa)KeHHe cBoero )KeJIaHHJI: JJ 6bl nOUlell(nOUJJla) ... JJ 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ 6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• COBeTbI: JJ 6bl nocoeemoean(a) nOCMompemb ... He xomume llU 6bl noumu ... 

• IIpe)],rroJIo)KeHHe: B03MO:J/CHO... MO:J/Cem 6blmb ... 

rpaMMaTnqeCKHH MaTepHaJI. 

1. Cyru;ecTBHTeJIbHoe. 

1.1 Po)], H qHCJIO HMeH cyru;ecTBHTeJIbHhIX 

1.2 CKJIOHeHHe cyru;ecTBHTeJIbHhIx. 

2. rJIaroJI. 

2.1. CrrpJI)KeHHe rJIarOJIOB 

2.2. rJIarOJIbI )],BH)KeHHJI C rrpHcTaBKaMH 

B(O)- eOUlell e'bexan 

BbI- eblUlell 6blexan 

Y- YUle.n yexan 

npJl- npuUlell npuexan 

nepe- nepeUlell nepeexan 

nOLJ;(o)- noOOUlell noO'bexan 

OT(O)- am aUl ell om'bexan 

c(o)- COUlell C'bexan 

0(06)- o6oUlell o6'bexan 

3a- 3aUlell 3aexan 

npo- npoUlell npoexan 

2.3. BH)],hI H BpeMeHa rrpHCTaBOqHhIX marOJIOB )J,BH)KeHHJI. 

2.4. YnoTpeÕJIeHHe rrpHcTaBOqHbIX maroJIOB )J,BH)KeHHJI C rrpeMOraMH 

B( 0)- B eOUlell 6 aemo6yc 

BbI- H3, Ha, B eblUleJl u3 KJlaCca, eblexan Ha Oopocy, 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpY)KalOru;aJI cpeLJ;a H 

YCTOllqHBOe paJBHTHe. 

HmpOpMaIJ,HoHHaJI cpe)],a. 

3)],0poBbe H õe30rracHocTb 

rpa)l()]'aHCKaJI HHHIJ,HaTHBa H 

rrpe)],rrp~HBocTb. 

KYJIbrypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBCTBeHHocTb 

GEO,BIO, 

AJA,KIR, 
ARV,KUN 



3. 

y- B, Ha, D3, C, K, OT 
npD- B, Ha, D3, C, K, OT 
nepe- Qepe3,B,Ha 
no.l1.(o)- K 
OT(O)- OT 
c(o)- C 

3a
npo-

B,Ha,K 
Ha.l1., no.l1. 

,-., 

yutlill u3 OOMa, yeXaJl Ha KOHlfepm 
npUutell K opyzy, npuexaJl e oaIJU 

nepeutVz e opyzou KJlaee, nepeexaJl lJepe3 Moem 

noooutVz KOOMY, nooõexaJl K oemaHoeKe 
OmOutell om OOMa, omõeXaJl om oemaHoeKU 

eoutell e aemo6yea, eõeXaJl e oopozu 

3autell e MaZG3UH, 3aexaJl Ha em05lmey 
npOutell Hao peIJKOU, npoexaJl noa MoemOM 

2.5. YUOTpeÕJIeHHe npUCTaBOlJHhlX maroJIOB .ll,BIDKeHHH C upe.ll,JIOraMU 
MUMO Qepe3 HanpoTDB PSl.l1.0M 

MUMO + P.n. npoumu MUMO MaZG3UHa 
CJepe:J + B.n. npoumu lJepe3 napK 

Hanpomu6 + P.n. Hanpomue zoemuHulfbl 

PROOM e + T.n. P5l00M e meampOM 

3. YnoTPeÕJIeHDe BpeMeHhlx KOHCTPYKIl,uH Tuna paHHeu oeeHblO 

n030HUM eeIJepOM 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

XOQy 6hITh KpacDBoii. 

PelJeBoii 3TUKeT . 

IIpHBeTcTBue U OTBeT Ha Hero : 30paeemeyume! IIpueem! C npUe30oM! 

OõpameHue K He3HaKOMhlM JIIOMM: Eyobme 006Pbl. .. MOJICHO eae no6eenoKoumb ... 

BhIpa)l(eHUe comaCHH U HecomaCHH: Tbl npae(a). 51 eozllaeeH(Ha) e mo6ou. 51 He 

npomue. Tbl He npae(a). 51 0YMalO UHaIJe. 

KOMIIJIUMeHT U OTBeT Ha Hero: Y me65l npeKpaeHblU 6leyc! Cnaeu6o! 

BbIpa)l(eHUe OIl,eHKD: Heo6b1KHoeeHHO! HUIJezo oeo6eHHOZO! 

BhIpa)l(eHUe COMHeHHH: Bp5lo llU... TpYOHO eKG3amb ... 516bl 3mozo He 

eKG3aJl ... j{YMalO, lJmo He emoum ... 

BbIpa)l(eHHe CBoero )I(eJIaHHH: 51 6blxomell(-a) ... 516bl noeMompe;z(-a) ... 

COBeThI: 516bl noeoeemoeaJl( a) ... He xomume llU ebl ... 

OTBeThl Ha BOUPOChI o6mero xapaKTepa 0 )I(U3HH, 3.l1.0pOBhe, .ll,eJIax: XOPOutO; 

HUIJezo; HOPMaJlbHO. 

IIpe.ll,uoJIo)l(eHue: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

,'""" 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

OKpY)I(alOmaH cpe.l1.a U 
YCTowIHBoe paJBUTue. 
HH<pOpMaIl,UOHHaH cpe.l1.a. 
3.ll,0poBhe U õe30uacHocTh 
l(eHHocTu U HpaBcTBeHHocTh 

INI,KUN 



1. 
1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

n 

rpaMMaU['IeCKHll: MaTepmlJI. 

Cyru;ecTBHTeJIbHoe. 

PO):( H 'IHCJIO IIMeH cyru;eCTBHTeJIbHbIX 

CKJIOHeHHe JIHlJHbIX IIMeH: 

Tpa):(HIIHoHHO pYCCKOrO ynoTpe6JIeHJUI: K CeemJlaFle, 6e3 JfeaHa 

HHOCTpaHHOrO npOHCXO)K):(eHJUI: Y 1151ueu, C AHOpeCOM 

IIpHJIaraTeJIbHoe. 

nOJIRoe H KpaTKOe npHJIaraTeJIbHOe, HX pa:3JIHlJeHHe: 

KpaCUeblU - KpaCUe 

06pa30BaHHe KpaTKOH IiJOPMbI npHJIaraTeJIbHoro : 

M.p. 60ZamblU - 60zam 

)K.p. 6ozama5l 60zama 

Cp.p. 6ozamoe 6ozamo 

MH.'I. 60Zamble - 60Zambl 

IiJOPMbI CpaBHHTeJIbHOH CTeneHH nHJIaraTeJIbHoro: 

KpacueblU 

MOllOOOU 

Kpacueee 

MOllO;)fC~ 

1) 
2) 
3) UCKJllO'leHU5l: XOPOUlUU -llY'lUle 

nnoxou - XY;)fCe 

IiJOpMbI npeBocxo):(HOH CTeneHH npHJIaraTeJIbHOro: 

CaMblU cmpozuu 

Hau60llee U3eecmHblu 

1"""\ 
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06YQalOID;He TeMhI: 

He paHO Jm: .n:YMaTb 0 6y.n:ym;eH rrpo<l>eCCH:0:? 
51 II M05I CeMb5I. 
Harru[ YBJIeQeHII5I. 

TeMaTHKa pa3BHTHB YCTHOR H uHcLMeHHoR peQH: 
I.CeMb5I II .n:OM 
1.1 ceMeHHbIe OTHOrneHlI5I II POJIII B ceMbe, 
1.2 .n:OMaIIIHlIe 3aH5ITII5I, 
1.3 PO.n:OCJIOBHa5I, 
1.4 .n:OM MeqTbI . 
2. 06pa30BaHlIe II rrpo<l>ecCII5I 
2.1 rrpo<l>ecclIlI II Heo6xo.n:IIMbIe rrpll HIIX 3HaHlI5I 
2.2 rrpo<l>ecclIlI II CBoHcTBa xapaKTepa, 
2.3 rrpeCTI:I)KHbIe rrpo<l>ecclIlI. 
3. qeJIOBeK, HaYKa II TeXHIIKa 
3.1 IIH<l>oo6m;ecTBo II ero rrp6JIeMbl. I 

4. I1oBce.n:HeBHa5I :iK1I3Hb 
4.1 3.n:OPOBbIH o6pa3 :iK1I3HII, I 

4.2 YBJIeQeHII5I, 
I 4.3 cBo6o.n:Hoe BpeM5I II 6e30rracHocTb 

--- - -



1. 

(\ 

Re paHo JIH )JSMaTh 0 6Y,lJ;ylU,eu "poelleccHH? 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

• Bblpa)KeHHe comacIDI H Hecomacmr: Tbl npae(a). 51 cOZllaceH(Ha) C mo6ou. 51 He 

npomue. Tbl He npae(a). 51 0YMalO UHa'le. 

• Bblpa)KeHHe COMHeHIDI : Bp510 JlU... TpYOHO CKa3amb ... 516bl 3mozo He 
CKa3aJl ... /{YMalO, 'Imo He cmoum ... 

• Bblpa)KeHHe CBoero )KeJIaHIDI: 516bl xomeJl(-a) ... MHe 6bl XOmeJlOCb ... 51 oYMalO, MHe 6bl 

nOHpaeWlocb ... 

• Bblpa)KeHHe CBoero OTHomeHIDI: MHe no oyme ... /{YMalO, MHe 3mo He nooxooum ... 

• COBeTbI: 516bl nocoeemoeaJl( a) ... He xomume JlU ebl ... 

• 3aKJIIO'IeHHe o6CY)K,lJ;eHHH, ,lJ;HcrryTa, ,lJ;HCKYCCHH: JfmaK; llooeeoeM umozu 

• OTBeTbl Ha BonpOCbr o6rnero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3,lJ;0pOBbe, ,lJ;eJIax: Xopomo; 

HU'lezo; HOPMaJlbHO. 

• IIpe,lJ;noJIo)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

[paMMaTH'leCKHH MaTepHaJI. 

1. CyrnecTBHTeJIbHoe. 

1.1 PO,lJ; H 'IHCJIO HMeH cyrnecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cyrnecTBHTeJIbHblx. 

1.3. ComacoBaHHe 

2. [JIaroJI. 

2.1. CnpH)KeHHe marOJIOB 

2.2. YnpaBJIeHHe: 

[JIaroJIbI CTaTb - KeM? - T.n. 

pa60TaTb - KeM? - T.n. 

pa,lJ;OBaTbCH - 'IeMY? - ,lI,.n. 

3. IIpe,lJ;JIorH 

3.1. YnOTpe6JIeHHe npe,lJ;JIoroB B H HA 
4. CJIoBoo6pa30BaHFle: 

4.1. H3 npHJIaraTeJIbHOrO - cyrnecTBHTeJIbHOe )KeHCKOro po,lJ;a npH nOMOrnH 

CyellellHKCOB - ocmb H - oma. 
4.2. H3 marOJIa - cyrnecTBHTeJIbHOe Cpe,lJ;Hero po,lJ;a npH nOMOrnH CY<P<pHKCOB 

- anue H - enue . 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

06Y'!eHHe Ha npOTH)KeHHH 

BceH )KM3HH H llJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpy)KalOrnaH cpe,lJ;a H 

YCToii'lIIBoe pa3BHTHe. 

lIH<P0PMaIlHOHHaH cpe,lJ;a. 

TeXHOJIOrIIH H HHHOBaIlHH. 

3.n:opOBbe H 6e30naCHOCTb 

[pa)K.n:aHCKaH HHHIIHaTIIBa H 

npe.n:npHHM'lIIBOCTb. 

~eHHOCTH H HpaBCTBeHHOCTb 

!NI 



2. 

('j 

JJ: H MOSl CeMbSl 

PeqeBOH 3THKeT . 

• KaK OTBeTHTb Ha BOnpOCbI aHKeTbI 0 ceMbe 

• Bblpa:>KeHHe comaCillI H HecomaCillI: Tbl npae(a). JJ COZJlaCeH(Ha) C mo6ou. JJ He 
npomue. Tbl He npae(a). JJ oYMalO UHa'le. 

• Bblpa:>KeHHe COMHeHillI : BPRO JlU... TpYOHO CKa3amb ... JJ6bl 3m020 He 

CKa3aJl ... /(YMalO, 'Imo He cmoum ... 

• Bblpa:>KeHHe cBoero OTHOIUeHillI: MHe no OYUle ... /(YMalO, MHe 3mo He nooxooum ... 

• Bblpa:>KeHHe CBoero :>KeJIaHIDI: JJ6bl nOUleJl(nOUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• COBeTbI: JJ6bl nocoeemoeaJl( a) ... He xomume JlU ebl ... 

• Bblpa:>KeHHe OLloõpeHillI H rrOXBaJIbI: MHe KpynHo nOee3JlO ... JJ C'IUmalO, mbl 

nocmynUJl(-a) npaeUJlbHO ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI OÕIUero xapaKTepa 0 :>KH3HH, 3LlopOBbe, LleJIax: XOPOUlO; 

HU'Ie20; HOPMaJlbHO. 

rpaMMaTlfqeCKHH MaTepHaJI. 

1. Cym.ecTBHTeJIbHoe. 

1.1 POLl H qHCJIO HMeH cym.ecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cym.ecTBHTeJIbHblx. 

1.3. CKJIOHeHHe cym.ecTBHTeJIbHbIX, HMelOm.MX CPOPMY TOJIbKO MH. q: õemu, JlIOÕU 

1.4. Yrro1'peÕJIeHHe Pa3HOKOpeHHbIX CPOPM 'leJl08el<. - JlIOÕU C qHCJIHTeJIbHbIMH: 

1 + 'leJl08el<. 

2, 3,4 + 'leJl08el<.a 

0,5,6,7, 8,9,5 - 12 + 'leJl08el<. 

1.5. CKJIOHeHHe cym.ecTBHTeJIbHbIX THIIa Mamb, ÕO'lb 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.1 rrpHT51:>KaTeJIbHOe rrpHJIaraTeJIbHOe 

2.1.1 oõpa30BaHHe rrpHT51:>KaTeJIbHbIX npHJIaraTeJIbHbIX OT cYIUecTBHTeJIbHbIX :>KeHCKOro H 

MY:>KCKOrO pOLla Ha - a : MaMa - MaMUH, OM - OJlUH 

2.1.2 CKJIOHeHHe npHT51:>KaTeJIbHbIX rrpHJIaraTeJIbHblx: MaMUH, OJlUH 

.~ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

HHcpopMaU;HOHHM cpeLla. 

3LlopoBbe H õe30rracHocTb 

rpa:>KLlaHCKM HHHu;HaTMBa H 

npeLlrrpHHMqMBOCTb. 

KYJIbTYPHoe CaMOC03HaHHe. 

L(eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

INI, KIR 



3. 

1"\ 

HalIID YBJleqeHDSI. 

PelJeBOM 3TllKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cmeyume! Ilpu6em! C npue30oM! !(o6po 

nO:>ICaJl06amb! 

• OõpameHHe K He3HaKOMbIM JIIO,Z:VIM, HHTepBblO: Pa3pezuume cnpocumb ... MO:>ICHO 6ac 

no6ecnoKoumb ... Ilpocmume 3a 6ecnoKoucm6o ... 

• Bblpa)KeHHe comaCIDI H HecomacmI: Tbl npa6(a). H C02JlaCeH(Ha) c mo6ou. H He 

npomu6. Tbl He npa6(a). H OYMaJO UHa'le. 

• Bblpa)KeHHe COMHeHIDI : BpRO JlU... TpyOHO CKa3amb ... H 6bl 3mozo He 

CKa3aJl ... !(YMaJO, 'Imo He cmoum ... 

• Bblpa)KeHHe cBoero )KeJIaHIDI: H 6bl nozueJl(nOlUJla) .. , H 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... H 6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• COBeTbr: H 6bl nOC06em06aJl(a) ... H OYMaJO, 'Imo HaOo ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI oõmero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3):(opOBbe, ):(eJIax: XOPOzuo; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO. 

• IIpe):(rroJIo)KeHHe: B03Mo:>ICHo... MO:>ICem 6blmb ... 

• Bblpa)KeHHe Y):(HBJIeHIDI: Bom me6e uHa! Kmo 6bl UOZ nooYMamb! 

rpaMMaTHIIeCKHM MaTepHaJI. 

I. CHHTaKCHC. 

I. I. IIpH):(aTOlJHble rrpeMO)KeHIDI, Bblpa)KalOmHe: 

1.1.1. YCJIOBHe: ECJlU 6bl :>ICU6eme 6 oepe6He, rynume co6ary. 

1.1.2. ueJIb: H xooUJl(-a) Ha 6blcma6ry co6aK, 'Im06bl rynumb UJeHKa. 

1.1.3. BpeMJI: OHU :>ICOaJlU, nOKa co6aKa 6epHemcR. 
1.1.4. rrpHIIHRY: Co6aKu He JlJ06Rm OOUHO'leCm6a, n03mOMY UX He cmoum OCma6JlRmb 

OOMa OOHUX. 

2. rrOpJI):(KoBbIe lJHCJIHTeJIbHbIe 

2.1. OÕpa30BaHHe rrOpJI):(KoBbIX 1.[lfCJIHTeJIbHbIX 

2.2. po):( H CKJIOHeHHe rrOpJI):(KoBbIX lJHCJIHTeJIbHbIX 

2.3. cpopMa om... oo ... 

.~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OÕY1IeHHe Ha rrpOTJI)KeHHH 

BceM )KH3HH H rrJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKPY)KaIOmaJI cpe):(a H 

YCTOÜlJHBOe pa3BHTHe. 

HHcpopMaUHOHHaJI cpe):(a. 

TeXHOJIOrHH H HHHOBaUHH. 

3):(opOBbe H õe30rraCHOCTb 

rpa)K):(aHCKaJI HHHUHaTHBa H 

rrpe):(rrpHHMlJHBOCTb. 

KYJIbTypHoe CaMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

KUN,KEH, 
TÖÖ,MUU, 
KIR 
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Õppeaine: Vene keel (Bl) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
omandab võõrkeele tasemel B 1.2; • 

IG2 

• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 
seisukohti ja plaane; 

koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 
infot ka teistes valdkondades; 
seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaazides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelneo 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
2.4. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhi sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3.4.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.5.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi; 



( 

( 

4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus: 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeidja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. AHTII.n;ea MeTca, nI060Bh TIIToBa Yqe6HlIK pyccKoro 513bIKa.n;JUI rIIMHa31I1I «CTpaHhI 
II JIIO.n;II» Tallinn Koolibri 2002 

2. AHTII.n;ea MeTca, nI060Bh TIITOBa Pa60QM TeTpa.n;h K YQe6HlIKY pYCCKoro 513hlKa .n;m[ 
IIMHa31I1I «CTpaHhI II JIIO.n;II» Tallinn Koolibri 2002 

3. H.3aMKoBa5l, I1.MolIceeHKo YQe6HlIK pYCCKoro 513hlKa «Tpy.n;HO 6hITh MOJIO.n;hIM» 

4. H.3aMKoBM, I1.MolIceeHKo 
TaJIJIIIHH Koolibri 1999 
Pa60QM TeTpa.n;h K YQe6HlIKY pYCCKoro 513hlKa 

«Tpy.n;HO 6hITh MOJIO.n;hIM» TaJIJIIIHH Koolibri 1999 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Vene keel (Bl) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQaWIU;He TeMbi: 

1. )J;OMa xopomo, a B rocnlx HHTepecHee 

2. 513bIK .L\O KHeBa .L\OBe.L\eT 

3. Mbl e.L\eM B Poccmo 

4. XO'I)' 3aBoeBaTb MMp 

TeMaTUKa pa3BuTHSI YCTHOU U nUChMeHHOU pequ: 

1. ~eJIOBeK M o6ru;ecTBo 

1.1. POJIM '1eJIOBeKa B o6ru;ecTBe 

1.2. o6ru;eHMe JIIO.L\eil: pa3HbIX KYJIbTYP 

1.3. TOJIepaHTHocTb 

1.4. B3aMMOOTHomeHWI C OKPY)KaIOru;MMM 

1.5. HaQMOHaJIbHOCTM 

2. 513bIK MOil: - .L\pyr MOil: 

2.1. nOJIMrJIOTbI M MMHM-IIOJIMrJIOTbl 

2.2. 3Ha'leHMe H3bIKa B cOBpeMeHHoM MMpe 

2.3 Ba)KHOCTb M3Y'1eHMH MHOCTpaHJlbIX H3blKOB 

2.4 B3aMMonOHMMaHMe, HOBble .L\PY3bH 

2.5 HOBble B03MO)KHOCTM 

2.6 <ppa3eOJIOrM3Mbl 

3 ~eJIOBeK, HaYKa M TeXHMKa 

3.1 MH<poo6ru;ecTBo M era IIpo6JIeMbI 

3.2 KOMIIbJOTep B Hameil: )KM3HM 

4 Me.L(Ma 

4.1. peKJIaMa 

4.2. 06'bHBJIeHMH 

4.3. MH<popMaQMH B MHTepHeTe 

5 POCCMH 

5.1. TypMCTM'leCKa IIOe3.L\Ka (MCTOPMH M .L\OCTorrpMMe'laTeJIbHOcTM) 

5.2. xapaKTepMCTMKa TypMCTM'leCKOrO 06'beKTa 

5.3 . .L\eJIOBaH IIOe3.L\Ka (.L\eJIOBOe o6ru;eHMe) 

5.4. KYJIbTypHaH )KM3Hb (TeaTp) 



1. 

I""': 

,L(oMa XOPOIUO, a B rocTSIX HHTepeCHee 

PeqeBOH 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecrneyurne! IIpueern! C npue30oM! J(06po 
nOJICaJlOearnb! 

• IIpocbõa OÕbHCHllTb, YTOquHTb qTO-JIllÕO: 06õRcHurne, nOJICaJlyucrna, ... IIoernopurne, 
nOJICaJlyucrna, ... Bbl He M02JlU 6bl yrno'lHurnb ... 

• Bblpa)KeHlle pail:OCTH, BOCTopra: 3rno 300poeo! 3rno npocrno npellecrnb! 

• Bblpa)KeHHe cBoero )KenaHHH: JJ6bl nouJiill(noUiJla) ... JJ6bl nocMornpen(-a) ... JJ6bl 

CXOOWl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BOIIPOCbI oõmero xapaKTepa 0 )Kll3Hll, 3il:0pOBbe, il:eJIax: XOPOUIO; 
HU'lezo; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHHH Oil:OÕpeHllH/HeOil:OÕpeHHH: OrnJlU'lHaR uoeR! He OYMalO, 'Irn06bl ... 

• Bblpa)KeHHe Yil:HBJIeHllH: Born 3rno Hoeocrnb! Krno 6bl MOZ nooYMarnb, 'Irno ... 

1. 
1.1. 
1.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 
3.2. 

rpaMMaTnqeCKllH MaTepHaJI . 

CymecTBHTeJIbHoe. 

POil: H quCJIO ilMeH cymecTBllTeJIbHbIX 

CKJIOHeHlle cymecTBllTeJIbHbIX 

IIpllJIaraTeJIbHoe 
COrJIaCOBaHlle IIpllJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B p0il:e qHCJIe H IIail:e)Ke. 

rJIaroJI. 

CIIpH)KeHHe rJIarOJIOB. 

rJIarOJIbI il:BH)KeHHH: xoournb - uornu 

e30Urnb - exarnb 

ye3J1Carnb - yexarnb 
npUe3J1Carnb - npuexarnb 

3.3. CIIpH)KeHHe maroJIOB il:Bll)KeHHH. 

3.4. COCJIaraTeJIbHOe HaKJIOHeHlle: IIpOIIIeil:IIIee BpeMH maroJIa + qaCTHlla 6bl 

JJ ebI6paJl/-a 6bl ... 
4. IIpeMO)KeHHe 

4.1. Bblpa)KeHHe lleJIH: 51 noexaJl/-a 6bl B IIpary, 'Irn06bl oCMoTPeTb ... 

4.2. Bblpa)KeHlle BpeMeHll: YIIoTpeÕJIeHlle KOHCTPYKllllH 

1I0cJIe + P.n. BcrnpernUMcR nOC/le ypOKoe. 
B HaqaJIe + P.n. Ollez npueoern 8 nalJarte Heoellu 

B KOHlJ,e + P.n. B Konu,e Y'le6HOzo zooa KlIacc noeoern Ha 3KCKYPCU1O 
B TeqeHHe + P.n. Coaurne perjJeparnbl 8 meIJenue Heoenu 

110 (KaKHM .l1:HSlM?) + ,L(.n. JJ XOJICY e 6acceuH no 'IerneepzaM 

Qepe3 (KaKoe BpeMSI?) + B.n. Qepe3 oea OHRHacrnynurn eOCKpeceHbe 

5. 5I3bIKOBble Cpeil:CTBa il:JIH omrcaHID!qepT xapaKTepa 

.~ 

1.1, 1.2,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)KaIOmaH cpeil:a H 

YCTOHqHBOe paJBHTHe. 

IImpopMallHoHHaH cpeil:a. 

3il:0pOBbe H õe30IIacHocTb 

KYJIbTypHoe CaMOC03HaHlle. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,ARV, 
KUN 



2. 
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H3hIK )1,0 KoeBa )1,OBe)1,eT 

PeqeBOH 3TMKeT . 

• IIpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30pa8cm8yume! IIpu8em! e npue30oM! /{o6po 

nOJ/CCUl08amb! 

• IIpocb6a 06'bHCHMTb, YTO~Tb qTO-Jlli6o: 06õRcHume, nOJ/CCUlyucma, ... IIo8mopume, 

nOJ/CCUlyucma, ... Bbl He M0211U 6bl ymO'l1lUmb ... 

• BbIpmKeHMe CBoero )J{eJIaHIDI: J/6bl nOUJeJl(nOlUJla) ... J/6bl nOCMOmpeJl(-a) ... J/6bl 

CXOOWl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6I1Jero xapaKTepa 0 )J{M3HM, 3)1,OpOBbe, )1,eJIax: XOPOUJO; 

HU'lezo; HOPMCUlbHO 

• BbIpa)J{eHMH O)1,06peHMH/HeO)1,o6peHIDI: OmJlU'lHaR uoeR! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• IIoxBaJIa M KOMIIJlliMeHT: e mo6ou UHmepeCHO o6U{ambcR! 

• CTpYKrypa JI~HOrO rrMCbMa 

• <l>paJeOJIOrM3MbI 

1. 
1.1. 
1.2. 
3. 
2.1. 
3. 
3.1. 
4. 
4.1. 
4.1.1 

4.1.2. 

4.2 
4.2.1. 

4.2.2. 

5. 

rpaMMaT~eCKMH MaTepMaJI . 

CYIIJeCTBMTeJIbHoe. 

PO)1, M qMCJIO MMeH CYIIJeCTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHMe CYIIJeCTBMTeJIbHbIX 

IIpMJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHMe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cYIIJeCTBMTeJIbHbIM B pO)1,e qMCJIe M rra)1,e)J{e. 

rJIarOJI. 

CrrpH)J{eHMe maroJIOB. 

IIpe)1,JIo)J{eHMe 

Bblpa)J{eHMe IleJIM: 

rrpOCToe rrpe)1,JIO)J{eHMe: C rrpe)1,JIOraMM 

)1,ml + P.rr. J(JlR 3aHRmUR R3blKaMU mpe6yemcR 8peMR 

e lJeJIhIO + P.n. OH noexCUl 8 AHZJlUlO C UreJlblO npaKmUK08ambCR 8 R3blKe 

CJIO)J{Hoe rrpe)1,JIO)J{eHMe: C COI03aMM 

QT06hI gmo6bl 8blY'lUmb R3bIK, Haoo MHOZO 'lUmamb U Z080pumb 

)1,ml Toro, QT06hI J(JlR m020 .,mo6bl 8blY'lUmb R3bIK, HaOo ... 

BbIpa)J{eHMe YCTyrrKM: 

rrpOCToe rrpe)1,JIO)J{eHMe: 

HeCMompR Ha 1VlOXYlO nozooy, Mbl nOUJJlU ZYJlRmb 

rrpM)1,aTOQHOe rrpe)1,JIO)J{eHMe: 

X0111R R euemeMamU'leeKU Y'lY MameMamUK)!, y MeHR 1Vloxue OlJeHKU 

HeCMompR Ha mo, .,mo 6blJl n030Huu 'lae, Mbl 8bllUJlU nozYllRmb 

06paJOBaHMe <ppaJeOJIOrM3MOB 

.~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06yqeHMe Ha rrpOTH)J{eHMM BceH 

)J{M3HM M rrJIaHHpOBaHMe 

KapbepbI. 

OKpY)J{aIOIIJaH cpe)1,a M 

YCTo~oe paJBMTMe. 

MH<popMaIlMOHHaH cpe)1,a. 

3)1,0pOBbe M 6e30rraCHocTb 

rpa)J{)1,aHCKaH MHMIIMaTMBa M 

rrpe.ll.IIPMHMqMBOCTb. 

KYJIbTypHoe CaMOC03HaHMe. 

Il.eHHocTM M HpaBCTBeHHocTb 

GEO, EKE, KIR, 
AJA,KUN 



3. 

(,\, 

MM e)l;eM B POCCDID. 

Pe'IeBOü :3THKeT . 

• I1pHBeTcTBDe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! e npue300M! /(06po 
nOJICaJlOeamb! 

• I1pocb6a 06õHCHHTb, YTO'IHHTb 'ITO-Jm6o: 06"b5lcT-lume, nOJICaJlyucma, ... IIoemopume, 
nOJICaJlyucma, ... Bbl T-le MOZJlU 6bl ymO·-tT-lUmb ... 

• Bblpa)l(eHHe cBoero )l(eJIaHMH: Jl6bl nOUlell(nOUiJla) ... Jl6bl nocMompell(-a) ... Jl6bl 
CXOOUJl(-a) ... 

• Bblpa)l(eHMH OL\OÕpeHIDIlHeOL\o6peHHH: OmJIU'lT-105l uoe5l! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• 06õHBJIeHMH 

• 3HaKOMcTBO 6e3 UOCpeL\HHKa: Pa3peUlUme npeocmaeUmbC5I, 51 - ..... 

• l1eperoBopbI 

• I1pHmarneHHe H OTBeT: MOJICem, CXOOUM ... - e yoOeOJlbCmeueM! 

• OTKa3 OT upeMO)l(eHMH: O'leT-lb JlCaJlb, T-l0 .. . 
• Bblpa)l(eHHe co6CTBeHHoro MHeHMH: Jl oYMalO ... , IIo-MoeMY ... 

• OUHCaHMe TypHCTHlfeCKoro 06õeKTa 

rpaMMaTHlfeCKHH MaTepHaJI . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1. POL\ H 'IHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHMe cymecTBHTeJIbHbIX 

1.3. 06pa30BaHHe tPOPMbI po)l;HTeJIbHOrO uaL\e)l(a MHO)l(eCTBeHHoro lfHCJIa 

1.3.1. 
1.3.2. 

2. 
2.1. 
3. 
3.1. 
4. 

5. 
6. 

cymecTBHTeJIbHblx: 

o603Ha'IeHHe KOJIHlfeCTBa: CKOJlbKO? 

B CO'IeTaHHH C Hape'IMHMHMT-l020, MaJlO, CKOllbKO, T-leCKOllbKO 
1 + lI.n. eL\.'I. : eOllK, Mope, peKa. 
2; 3; 4 + P.u. e)l;.lf. : eOllKa, MOP5l, peKu 
5 ... 20 + P.n MH.lf. : BOJIKOB, Mopeü, peK. 

I1pHJIaraTeJIbHOe 

CorJIaCOBaHHe UpHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B pOL\e lfHCJIe H uaL\e)l(e. 

rJIaroJI. 

CnpH)I(eHHe marOJIOB. 

YnorpeÕJIeHHe npeL\JIoroB B, HA, Hl npH oõo3HalfeHHH KOHKpeTHoro MeCTa 

L\eÜCTBHH H HanpaBJIeHHH L\BH)I(eHMH: 

e30UJl B TaJlllUT-lT-l (B.n.); 6blJl B TaJlJluT-lT-le (II.n.) 
e30UJl HA 03epo (B.n.); OmOblXaJl HA 03epe (II.n.) 
npuexaJl Hl TaJlllUT-lT-la; eepT-lYllc5I C 03epa (P.n.) 

.5I3bIKoBbre CpeL\CTBa Be)l;eHHH ueperoBopoB 

.5I3bIKoBble CpeL\CTBa 6eceL\bI 0 Tearpe 

~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06yqeHMe Ha npOTH)I(eHHH Bceü 

)l(H3HM H UJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpY)l(aIOmaH cpeL\a H 

YCTOÜlfHBoe pa3BHTHe. 

MHtPopMaU;HoHHaH cpeL\a. 

TeXHOJIOrml H HHHOBaU;HH. 

3.n:opoBbe H 6e30uacHocTb 

rpa)l(L\aHCKaH HHHu;HaTHBa H 

npeL\npHHMlfHBOcTb. 

KYJIbTypHoe CaMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,AJA, 
KUN, KIR, ARV 



4. 
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XOqy 3aBoeBaTh MHp 

PeqeBOH 3TMKeT . 

• IIpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! e npUe30oM! /{o6po 

nOJICGJl06amb! 

• IIpocbõa OÕbHCHMTb, YTOqHMTb qTO-JIMÕO: 06õRcHume, nOJICGJlyucma, ... Ilo6mopume, 

nOJICGJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• BbIpa:iKeHMe CBoero )KeJIaHMH: JJ6bl nOUJJ!Jl(noUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOllJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI oõrrrero xapaKTepa 0 )KM3HM, 3.n,opOBbe, .n,eJIax: XOPOUIO; 

HU'Iezo; HOPMGJlbHO 

• Bblpa)KeHMH o.n,oõpeHMH/Heo.n,oõpeHMH: OmJtU'IHG5l uoeR! He oYMalO, 'Im06bl ... 

• IIoxBaJIa M KOMIIJlliMeHT: Y me6R npeKpacHblu 6K)lC! Tbl npeKpaCHO 6bl2JlROUUlb! 

• OÕbHBJIeHMH 

• 3HaKoMcTBO õe3 rrocpe.n,HMKa: PmpeUlume npeocma6umbcR, R - ..... 

• Bblpa)KeHMe coõcTBeHHoro MHeHMH: JJ C'IumalO 3mo 6aJICHblM /{YMalO, 'Imo 3mo He maK 

• ,lJ;ocToMHcTBa M He.n,OCTaTKM: Tbl MOc/-Jla 6bl 60JlbUle CJleOUmb 3a ... 

• OõbHCHeHMH B moÕBM M CMMrraTMM: Tbl MHe Hpa6uUlbcR! Tbl Heo6blKHo6eHHblu 'IeJl06eK 

rpaMMaTJiqeCKMH MaTepMaJI . 

1. CyrrrecTBMTeJIbHOe. 

1.1. Po.n, M qMCJIO MMeH cyrrrecTBMTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHMe CJIOB MY)KCKOrO M )KeHCKOro po.n,a Ha -b : yqMTeJIb, mempaob 

1.3. CKJIOHeHEre cyrrreCTBMTeJIbHbIX Ha -M5I:: 6peMR; UMR 

3. IIpMJIaraTeJIbHoe 

2.1. ComacoBaHHe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cyrrrecTBMTeJIbHbIM B po.n,e qMCJIe M rra.n,e)Ke. 

3. rJIaroJI. 

3.1. CrrpH)KeHMe maroJIOB. 

3.2. OõpaJoBaHMe COCJIaraTeJIbHOrO HaKJIOHeHMH: 

rrpoIIIe.n,IIIee BpeMH maroJIa + qaCTMQa EbI: 
JJ C YOo60JlbCm6UeM cxoõUJl!-a Õbl Ha 6blcma6K)l. 

4. Orrpe.n,eJIeHMe: 

4.1. COrJIaCOBaHHoe: JlumepamypHoe npoU36eoeHue, OemCKG5l MY3blKa 

4.2. HeCOrJIaCOBaHHoe: npoU36eoeHue Jlumeoamypbl, MY3blKa OJlR oemeu 

4.3. YrrOTpeÕJIeHMe orrpe.n,eJIemrn 

~ 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OõyqeHMe Ha rrpOTH)KeHMM BceH 

)KM3HM H IIJIaHMpOBaHMe 

KapbepbI. 

OKpy)KaIOrrrM cpe.n,a M 

YCToiMMBOe paJBMTMe. 

HHCpOpMaQHOHHaH cpe.n,a. 

3.n,opOBbe M õe30rraCHOCTb 

rpa)K.n,aHCKaH MHMQMaTMBa M 

rrpe.n,rrpMH~MBOCTb. 

IJ;eHHocTM M HpaBCTBeHHOCTb 

INI, KIR, ARV 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Vene keel (Bl) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
06YQaroID:He TeMhI: 

1. BCTPe'la C YKPaIIHOH 

2. "lJexIDI H '1eXH 

3. Bac rrpHrnaIlIalOT TIOnI,I1Ia H EOJIrapIDI 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOH H nHCLMeHHOD peQH: 

06IIUIe CBe):(eHIDI 0 CJIaBHHCKHX CTPaHax: 

1. reorpacpH<JeCKOe rrOJIO)l(eHMe 

2. KJIHMaT 

3. rrpHpo):(a 

4. HaCeJIeHHe 

5. ):(eHe)l(HaH e):(HHHII,a 

6. rrpOMbIIIIJIeHHOCTb 

7. CeJIbCKOe X03HHCTBO 

8. HCTOPIDI 

9. cpopMa rrpaBJIeHIDI 
I 
I 

10. HaIl,HOHaJIbHaH CHMBOJIHKa 

11. Hap0):(Hoe TBOp'IeCTBO 

12. HCTOPIDI I 

13. ):(ocTorrpHMe'laTeJIbHOCTH 
I 

14. KYJIbTypHaH )l(H3Hb 

I 

15. BepoHcnoBe):(aHMH 

16. TPa):(HII,HOHHble 06PH):(bI H npa3):(HHKH 

17. HaIl,HOHaJIbHaH KYXHH (6JI1O):(a) 

18. HCKYCCTBO 

I 

19. rrpHKJIa):(Hoe HCKYCCTBO 

20. CBH3H C 3cToHHeH: 

20.1. reorpacpH'IeCKaH CBH3b(MHrpaIl,HH) 

20.2. HCTOpH<JeCKaH CBH3b 

20.3. KYJIbTypHbJe CBH3H 

20.4. KYJIbryPHo-HCTOpH<JeCKHe TPa):(HII,HH 
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qeJIOBeK H HH4>oo6mecTBo 

1. KOMIThIOTep B HallIeM )KH3HH 

2. Me):(Ha 

3. HH4>opMaU;lliI B HHTepHeTe 

1. BCTpeqa C YKpauHoii. 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, OKpY)KaIOmaH cpe):(a H GEO,AJA, 

Pe"leBoii 3TUKeT . 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, YCToii"lHBoe pa3BHTHe. KIR,ARV, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 MH4>opMaU;HOHHaH cpe):(a. KUN,MUU 

• TIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 3õpaecmeyume! Ilpueem! e npue3ÕOM! J(06po 3):(opOBbe H 6e30rraCHOCTb 

nOJICaJtoeamb! KYJIbTypHoe CaMOC03HaHHe. 

• TIpocb6a 06"bHCHHTb, YTO"lHHTb "lTO-JIH6o: 06õ5LCHUme, nOJICaJtyucma,... Il oemopume, IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

nOJICaJtyucma, ... Bbl He MOZJlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)KeHHe cBoero )KeJIaHilll: J/6bl nou1i!Jl(nOUJJw) ... J/6bl nOCMOmpeJl(-a) ... J/6bl 

CXOÕUJl(-a) ... 

• 3HaKOMCTBO 6e3 rrocpe):(HHKa: PmpeUiume npeõcmaeUmbC5L, 51 - ..... 

• MH4>opMaU;HH rro TeJIe4>OHy: Mory JlU 51 nOJlY'lumb UHrPopMaljUIO ... 

• CTPYKTYPa JIH"lHOrO rrHCbMa 

• 04>0pMJIeHHe TypHCTH"leCKOM rroe3):(KH 

• YKa3aHHe ):(opom: KaK õoumul Õoexamb Õo ... 

• 3aKa3 HOMepa B rOCTUHHIJ;e H aHHyJIUpOBaHHe 3aKa3a: 3a6poHupyume HOMep Ha UM5L ... 

AHHYJlUpyume 3aKm HOMep ... 

• 3arrOJIHeHHe KapTO"IKH rOCTH B rocTHHHu;e 

rpaMMaTIFIeCKHM MaTepHaJI . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1. Po):( H "IHCJIO HMeH cymeCTBlITeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 

2. TIpHJIaraTeJIbHOe 

2.1. COrJIaCOBaHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B po):(e WCJIe H rra):(e)Ke. 

3. rJIarOJI 

3.1. OCHOBHbIe 3Ha"IeHllil maroJIOB cOBepllIeHHoro BH):(a(CB) : 3aKOHQeHHOCTb; 
pe3YJIb TaTHBHOCTb; 
o):(HoKpaTHocTb 

3.2. OCHOBHble 3Ha"IeHlliI maroJIOB HeCOBepllIeHHoro BH):(a(HCB): npouecc; 

MHoroKpaTHocTb. 

3.3 CrrpH)KeHHe maroJIOB HCB H CB BH):(a I 

omKpbleamb - omKpblmb 
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cmpoumb - nocmpoumb 
3.4 06pa30BaIrn:e <pOPM HaCTOHm;ero BpeMeHII rnaroJIoB(HCB) 

omKfJbI6alO(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
cmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -Rm) 

3.5. 06pa30BaHlIe <pOPM rrporne)1;rnero BpeMeHH rnaroJIoB(HCB II CB) 
omKpbI6aJl(-Jza, -JlO, -Jlu) - OmKpblJl(-Jla, -JlO, -Jlu) 
cmpoWl(-Jla, -JlO, -Jlu) - nocmpoWl(-Jla, -JlO, -Jlu) 

3.6. 06pa30BaHHe <pOPM 6y,nym;ero BpeMeHII rnaroJIoB(HCB II CB) 
Eyoy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) omKfJbl6amb - omKpolO(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
Eyoy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) cmpoumb - nocmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -Rm) 

3.7. 06pa30BaHHe <pOPM nOBemneJIbHoro HaKJIOHeHHH rnaroJIa(HCB II CB) 
OmKpbl6au! - OmKpou! 
Cmpou! - Il ocmpou! 

3.8. 06pa30BaHHe BII)1;OBblX nap rnarOJIOB: 
3.8.1. C nOMOm;blO nplIcTaBoK: 

'lUmamb - IIPO'lumamb 
360llumb - II0360llumb 
nucamb - HAnucamb 
OeJlamb - COeJlamb 

3.8.2. C nOMOII(b1O CY<P<PIIKCOB: 
oCllo6Amb - oCIlo6hIBAmb 
oamb - oaBAmb 
peUlAmb - peUlHmb 

3.9. Pa3HOKOpeHHbIe napbI: 
6pamb - 6351mb 

4. rJIarOJIbl )1;BII)KeHIDI: 3ae3)KaTb - 3aexaTb 
e3)1;IITb - C'be3)1;IITb 
rrpoe3)KaTb - npoexaTb 
rrplIe3)KaTb - rrplIexaTb 
)1;OXO)1;IITb - )1;OMTII 
exaTb - noexaTb 

5. 513bIKoBble Cpe)1;CTBa )1;JIH )1;JIH xapaKTeplIcTIIKII cTPaRhI 

2. qexHH H qeXH 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, OKpY)KalOm;aH cpe)1;a H GEO, AJA, 
PeqeBOM 3TlIKeT . 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, YCTOMqMBOe pa3BHTlIe. KIR,ARV, 

4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 I1H<popMaU;HOHHaH cpe)1;a. KUN,MUU 

• IIpMBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! C npue300M! ,406po 3)1;0pOBbe II 6e30naCHOCTb 

nO:J/CaJlO6amb! KYJlbTYPHoe caMOC03HaHHe. 

• IIpocb6a 06'bHCHHTb, YTOqHHTb QTO-JIII6o: 06oRCllume, nO:J/CaJlyucma,... Il 06mopume, IJ;eHHocTII II HpaBCTBeHHOCTb 
- --- -
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nOJ/CaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHUmb ... 

• Bblpa)Kemfe CBoero )KeJIamm: JT6bl nOUleJl(nOUlJla) ... JT6bl nOCMompen(-a) ... JT6bl 

CXOÕUJl(-a) .. , 

• Bblpa)Kemrn DpH OIIHCamIM IIpeMMyrn:eCTB H HeL(OCTaTKOB HHL(HBHLlYaJIbHOrO H 

rpYIIIIOBOro TypH3Ma: JT c606oõeH/ c606oÕHa 6 6bl6ope npozpClMMbl - npozpClMMa 

3apaHeenpOÕYMaHa 

• Bblpa)KeHHe BOCTopra: KaKoe 'lYÕo! BocXUmUmeJlbHO! 

• OIIHcaHHe L(OCTOIIpMMeqaTeJIbHOCTeH ropoL(a 

• COBeTbl TypHCTaM: JT6bl nOC06em06aJ1/-a ... 

rpaMMaTWIeCKHH MaTepHaJI 

1. Cyrn:eCTBHTeJIbHoe. 

1.1. POL( H qHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.2. ComacoBaHHe DpHJIaraTeJIbHbIX C cyrn:ecTBHTeJIbHbIM B p0L(e 'IMCJIe H IIaL(e)Ke. 

3. CO'IeTaHHe KOJIH'IeCTBeHHblX 'IMCJIHTeJIbHbIX C cyrn:ecTBHTeJIbHblMH H 

DpHJIaraTeJIbHblMH: 

3.1. 1 + I1MeHHTeJIbHbrH IIaL\e)K eL(. 'I. 

OÕUH H06blU Y'le6HUK / OÕHO 6K)lCHoe R6JlOKO 

3.2. 2,3,4: cymecTBHTeJIbHOe P.II. eL(.'I. + DpHJIaraTeJIbHOe P.II. MH.'I. 

õ6a H06blX Y'le6HUKa / mpu 6K)lCHbIX R6JlOKa 

3.3. 5 ... .20: P.II. MH.q. 

Ulecmb H06blX Y'le6HUK06 / ÕecRmb 6K)lCHbIX R6JlOK 

4. rJIaroJI 

4.1. B03BpaTHble maroJIbI 

4.2. 06pa30BaHHe B03BpaTHblx maroJIOB: L(06aBJIeHHe 'IaCTHIU>I -CJI (ce6H): 
Ha'lUHamb - Ha'lUHambCR 

Kamamb - KamambCR 

YÕU6JlRmb - YÕU6JlRmbCR 

ycmpoumb - ycmpoumbcR 

6pocumb - 6pocumbCR 

4.3. CDpH)KeHHe B03BpaTHbIx marOJIOB: 

4.3.1. B HaCTOHmeM BpeMeHH: YLJHThCH 

JT Y'lYCb 

Tbl Y'lHllihcR 

OH(-A) Y'lHTcR 

Mbl Y'lHMcR 

Bbl Y'lHTEcb 

OHH Y'lATcR 

~ 



4.3.2. B npoIlIe)UIIeM BpeMeHH )"IH(Tb)cjI 
Mp.: -JICR (y'-lUJlOI) 

JK.p.: -JIACb (y'iUJlAcb) 

Cp.p.: -JIOcb (y'tuJIACb) 

MH.'t.: -JIHCb (y'tuJIACb) 
5. 5[3bIKoBble cpe;::t;cTBa ):(Jm OIIHCaHHj{ cTpaHbI 

3. I Bac npHDIamalOT llOJlhma H lioJlrapusl 

('\ 

PeqeBOn 3THKeT . 

• 

• 

• 

I1pHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paBcmByume! IIpuBem! C npue300M! /{o6po 

nOJICClJlOBamb! 

I1pocb6a 06bjICHHTb, YTOIfHHTb qTO-JIH60: 06bRCHume, nOJICClJlyucma,... II OBmopume, 

nOJICClJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymO'tHumb ... 

BbIpa){(eHHe CBoero ){(eJIa~: J/6bl nouti!Jl(nOU1Jla)... J/6bl nOCMompe.n(-a) ... J/6bl 

CXOOWl(-a) ... 

• 3HaKOMCTBO 6e3 nocpe;::t;HHKa: PmpeUlume npeocmaBumbCR, 51 - ..... 

• OljJopMJIeHHe TypHCTJIIIeCKOn noe3;::t;KH 
• YKa3aHHe ;::t;oporH: KaK Ooumu! Ooexamb Oo ... 

• KaK paCCKa3aTb 0 CTpaHe 
• KaK xapaKTepH30BaTb MeCTHoe HaCeJIeHHe 
• 3anpoc HHljJopMaU;HH no TeJIeljJoHy: Mozy JlU 51 nOJly'tumb uHfjJopMaZjulO ... 

• OTBeT Ha 3anpoc HHljJopMaU;HH no TeJIeIjJOHy: f..[eM MOZY 6blmb nOJle3blM/-OU? 

rpaMMaTJIIIeCKHll MaTepHaJI . 

1. Cyru:ecTBHTeJIbHoe. 
1.1. Po;::t; H qHCJIO HMeH cyru:ecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHHe cyru:ecTBHTeJIbHbIX 
2. I1pHJIaraTeJIbHOe 
3.1. CornacoBaHHe npHJIaraTeJIbHbIX C cyru:ecTBHTeJIbHbIM B po;::t;e qHCJIe H na):(e){(e. 
4. rJIarOJI 
4.1. CnpjI){(eHHe rnaroJIOB 
4.2. rJIaroJIbI, Bblpa){(aIOru:He BpeMjInpenpOBO){(;::t;eHHe: 

omnpaBJlRmbCR - omnpaBumbcR 

noce114amb - nocemumb 

HaCJlaJICOambCR - HaCJlaOUmbCR 

pmBJleKambCR -pmBJle'tbcR 

5. I1pe;::t;JIO){(eHHe 

I""', 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpy){(aIOru:ajI cpe;::t;a H 
YCTOllqHBOe pa3BHTHe. 
MHljJopMaU;HOHHajI cpe;::t;a. 
3;::t;0poBbe H 6e30nacHocTb 
KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 
IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,AJA, 
KIR,ARV, 
KUN,MUU 



5.1. 
5.1.1. 

5.1.2. 

fi 

CJIO)l{HOCO'lHHeHHOe rrpe)l)IO)l{eHHe C orrpe):(emneJIbHOH rrpM):(aT01J:HOH 1J:aCTblO 

KTO, lJTO OTHOCHTCH K MeCTOllMeHMIO B maBHOM rrpe):(JIO)l{eHMM: 

Tom, Kmo 'lUmaem, MH020 3Haem. 

To, 'Imo mbl CKa3(lJ[, YOU6WlO MeH51 

KOTOPhIM OTHOCMTCH K cyru;ecTBMTeJIbHoMY B KJIaBHOM rrpe):(JIO)l{eHMM: 

T.Jello6eK, Komopbzu MH020 'Iumaem, MH020 3Haem. 

~ 
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Õppeaine: B1-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Vene keel (B1) VI planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOID:ne TeMbl: 
1. ECJIH TbI 3L\OPOB, 3Ha'lHT TbI C'IaCTJIHB 
2. 3L\PaBCTBYH, 3CTOHHH! 
3. reorpa<pHH POCCHH 
4. 3CTOHIIbI B POCCHH 

TeMaTnKa pa3BHTHSI YCTHOH n unCbMeHHOH peqn: 
1. 3L\OpOBbe 
1.1 CaM0'!YBCTBHe 
1.2 3a6oJIeBaHHH 
1.3 3L\OPOBbIH o6pa3 )l(H3HH 
1.4 3L\OpOBOe nHTaHHe 
1.5 JIeKapCTBa 
1.6 CpeL\CTBa HapOL\HOH MeL\HIIHHbI 
1. 7 3aHHTHH cnopToM 
1.8 BHL\bI cnopm 
1.9 copeBHoBaHHH 
2. 3CTOHHH 
2.1. reorpa<pHH 
2.2. nOJIe3Hble HCKOnaeMble 
2.3. 3anOBeL\HHKH 
2.4. TYpH3M 
2.5. ):(Be KYJIbTYPbI 
3. POCCHH 
3.1.reorpa<pHH 
3.2.npUPoL\a 
3.3. HaCeJIeHHe 
4. CBH3H 3CTOHHH H POCCHH 
4.1. reorpa<pH'leCKaH CBH3b(MHrpaIIHH) 
4.2. KYJIbTYPHO-HCTOpH'leCKHe CBH3H 
4.3. KYJIbTYPHO-HCTOpH'leCKHe TpaL\HIIHH 
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qeJIOBeK H HHcpoo6m:ecTBo 

1. KOMIIbIOTep B HallIeM )J(H3HH 

2. Me;::(IIa 

3. HHcpopMaQIDI B HHTepHeTe 

1. I ECJIH TbI 3il:0POB, 3HaqHT TbI CqaCTJIHB 

Pe'IeBOM 3TMKeT . 

• 

• 

• 
• 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cmeyume! Ilpu6em! e npue300M! /(o6po 

nO;)ICClJl06amb! 

IIpocb6a 06õHCHHTb, YTO'IHHTb QTO-JIH6o: 06b51CHUme, nO;)ICClJlyucma, ... Ilo6mopume, 

nO;)ICClJlyucma, ... Bbl He M02flU 6bl ymO'lHUmb ... 

BbIpa)J(eHlle pail:OCTH, BOCTopra: 3mo 300p060! 3mo npocmo npeJleCmb! 

BbIpa)J(eHHe CBoero )J(eJIamm: 51 6bl nozueJl(noU1Jla) ... 51 6bl nOCMOmpeJl(-a) .. , 51 6bl 

cxooWl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6m:ero xapaKTepa 0 )J(H3HH, 3)],opoBbe, )],eJIax: Xopozuo; 

HU'leco; HOPMClJlbHO 

• BbIpa)J(eHIDl CaMOQyscTBIDl, )J(aJI06bI: fJY6cmey1O ce651 npeKpacHo! IlJloXO ce651 

'lY6cmeylO! fJY6cm6o cJla6ocmu! 

• BbIpa)J(eHHe Yil:HBJIeHIDl: Bom 3mo H06ocmb! Kmo 6bl MOe nOOYMamb, 'lmo ... 

• COBeTbI OTHOCHTeJIbHO rrHTaHIDl H JIe'IeHIDl: 51 6aM peKOMeHOYIO ... 

• KaK orrHCblBaTb copeBHoBaHHH 

rpaMMaTH'leCKHH MaTepHaJI. 

1. Cym:ecTBHTeJIbHoe. 

1.1. Po)], H 'IHCJIO HMeH cym:ecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cym:ecTBHTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.1 ComacoBaHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX C cym:ecTBHTeJIbHbIM B po)],e 'IMCJIe H rra)],e)J(e. 

3. rJIaroJI 

3.1. CrrpH)J(eHHe rJIarOJIOB 

4. CJIoBoo6paJoBaHHe 

4.1. IIpHJIaraTeJIbHoe - cpaBHHTeJIbHaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHOrO 

MClJleHbKUU - MeHbzue 

4.2. cpaBHHTeJIbHaH CTerreHb IIpHJIaraTeJIbHOrO - maroJI B aKTHBHOM cpopMe 

MeHbzue - YMeHbzuamb 
4.3. marOJI B aKTHBHOM cpopMe - marOJI B rraCCHBHOM cpopMe (B03BpaTHbIM) 

YMeHbzuamb - YMeHbZUambC51 
5. 5I3bIKOBbIe cpe)],CTBa )J(aJI06bI 

~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)J(aIOm:aH cpe)],a H 

YCTomHBoe paJBHTHe. 

MHcpopMaU;HOHHaH cpe)],a. 

3)],0poBbe H 6e30rracHocTb 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

BIO, !NI, 
KEH 



2. 

6. CeMaHTHKa 3KBHBaJIeHTa «KELLEL?» 

6.1. 'ITO eCTb 

6.2. 'Iero HeT? 

6.3. KOMY 'ITO H)':lI<HO? 

3~paBCTBYH,3cTOHUH! 

(,\, 

Pe'IeBOU 3THKeT . 

• IIpuBeTcTBue M OTBeT Ha Hero : 30pa6cmr>yume! llpu6em! e npue300M! J(06po 
nOJ/CaJl06amb! 

• IIpocb6a 06bHCHMTb, YTO'IHHTb 'ITO-JIu6o: 06õ5Lcllume, nOJ/CaJlyucma, .,. llo6mopume, 

nOJ/CaJlyucma, ... Bbl Ile M02JlU 6bl ymollllumb ... 

• BbIpIDKeHMe CBoero )I(eJIaHHH: .f{ 6bl nouJtfJl(nOUlJW) ... .f{ 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... .f{ 6bl 

CXOOWl(-a) .,. 

• OTBeTbI Ha BOrrpOCbI o6IIIero xapaKTepa 0 )I(U3HM, 3~opOBbe, ~eJIax: XOPOUIO; 

HUlleco; HOPMaJlbllO 

• Bblpa)l(eHHH O.LJ:06peHWIlHeO.LJ:06peHHH: OmJlUlllla5l uOe5L! He OYMalO, llmo6bl .,. 

• BblpIDKeHHe co6CTBeHHoro MHeHHH:.f{ 0YMalO ... , llo-MoeMY ... 

• OnMcaHMe TypMCTHlJeCKoro 06beKTa 

• KaK onMcaTb cTPaH)' 

• Cpe.LJ:CTBa npHBJIe'IeHHH BHHMaHHH, MHTepeca 

rpaMMaTH'IeCKHH MaTepHaJI. 

1. CYIIIeCTBMTeJIbHoe. 

1.1. Po~ M 'IMCJIO MMeH cYIIIecTBMTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHMe cYIIIecTBMTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.1 COrJIaCOBaHMe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cYIIIecTBMTeJIbHbIM B pO.LJ:e 'IMCJIe M na.LJ:e)l(e. 

3 rJIaroJI 

3.1. CnpH)I(eHHe marOJIOB 

3.2. nOBeJIMTeJIbHOe HaKJIOHeHMe 

4. .n;ecHTHlJHble .LJ:P06M 

22,5 M - 06aOZ/amb 06a U rmmb OeC5LmblX Mempa 
13,6 K6.KM. - mpullaoZ/amb U UJecmb K6aOpamllblx KWlOMempa 

5. Oco6eHHocTM TpaHCJIMTepaIIMM: 

Tiina - Tuulla 

Otepää - Omerm3 

Pühajärv -lllOXa5lP6 
6. 5I3bIKOBbIe cpe.LJ:CTBa MH BbIpa)l(eHHH rrepe.LJ:BJI)I(eHMH B rrpOCTpaHCTBe 

r--.. 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06YlleHMe Ha rrpOTH)I(eHMM Bceu 

)I(M3HH M rrJIaHHpOBaHMe KapbepbL 

OKpY)I(aIOIIIaH cpe.LJ:a M 

YCToii'IHBoe pa3BMTMe. 

HHIPOpMaIIMOHHaH cpe.LJ:a. 

TeXHOJIOrHH M MHHOBaIJ,HM. 

3.LJ:0pOBbe M 6e30rraCHocTb 

rpa)l(.LJ:aHCKaH HHMIIMaTHBa M 

rrpe.LJ:rrpHHM'IHBOcTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTM M "paBCTBeHHocTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 
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3. I reorpalj)HSI POCCHH 

4. 

• 
• 
• 
• 

PeqeBOH 3THKeT: 

TIpIIBeTcTBHe H OTBeT: 3iJpaecm6)lu(-me)! , IIpueem! Kozo 51 euJlC)l! 
3aIiHTepeCOBaHHOCTb: Pmee ... HHmepeCHO ... 
KOHCTPYKQHH, HCrrOJIb3yeMbre rrpH 06õHCHeHHH: 5l ClJummo ... ,TaK KaK ... 
KaK orrHcaTb CTpaMY. 

rpaMMaTmeCKHH MaTepHaJI. 

1. CYlI.(eCTBHTeJIbHOe 

1.1. PO.n HMeH cYlI.(eCTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe HMeHH cYlI.(eCTBHTeJIbHorO 

1.2.1. riJe? + B, HA (IlpeiJJlO:JICHblU naiJe:JIC) 
1.2.2. KyiJa? + B, HA (BuHUmeJlbHblU naiJe:JIC) 
1.2.3. OmK)liJa? + 113, C (PoiJumeJlbHblU naiJe:JIC) 
2. rJIaroJI 

2.1. CrrpH)J{eHHe rJIaroJIOB B <popMe HaCTOHlI.(ero, rrporne.nrnero H 6y.nylI.(ero BpeMeHH. 

2.2. YrrpaBJIeHMe rJIarOJIOB (JIeKCHKa rro TeMe) 

3. TIpHJIaraTeJIbHOe 

3.1. COrJIaCOBaHHe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cYlI.(eCTBHTeJIbHbIMH 

3.2. 06pa30BaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX OT cYlI.(eCTBHTeJIbHbIX C rrOMOlI.(bIO Cy<P<PHKCOB: 

-CK- PYCb - pycCKuu 
-H- ceeep - ceeepHblu 
-OB- Jlea - JleiJOBblu 
-EHCK- Eepona - eeponEHCKuu 
-AT- A3Wl- muATcKuu 
-AJIbH- Hal1uoHaJlbHocmb - Hal1uoHAJIhHblu 

3.3. 06pa30BaHHe CJIO)J{HOH <POPMbI rrpeBocxo.nHOH CTerreHH HMeHM rrpHJIaraTeJIbHoro: 

Kpacueblu - CaMblU Kpacueblu - KpacueEHll/uu 
ZJly60KUU - CaMblU ZJly60KUU - ZJly6olJAHll/uu 

3CTOHQhI B POCCMM 

PeqeBOH 3THKeT: 

• TIpHBeTcTBHe H OTBeT: 3iJpaecmeyu(-me)! , IIpueem! Kozo 51 euJlC)l! 
• 3aHHTepecoBaHHocTb: Pa3ee ... HHmepecHo ... 
• KOHCTPYKQHH, HCrrOJIb3yeMble rrpH o6õHcHeHHH: 5l ClJummo ... ,TaK KaK ... 

.1"""\, 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)J<aIOlI.(aH cpe.na H 

YCTOllqHBOe pa3BHTHe. 

11H(!.>0pMaIUIoHHaH cpe.na. 

TeXHOJIOrHH M HHHOBaQHH. 

3.nopoBbe H 6e30rracHocTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

l1H(pOpMaQHOHHaH cpe.na. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 



~ 

• KOHCTPYKlUIH ):(JUI BbIpa)KeHHH C06CTBeHHOrO MHeHlliI: Ilo-MoeMY ... , Mlle Ka;)ICemC51 ... 

• KOHCTPYKIIIHI,[(JU! BbIpa)KeHlUI comaclUIIHecorJIacIUI: Ee3YCl1061l0 ... , HepmYMIlO ... 

rpaMMaTWIeCKHR MaTepHaJI. 

1. YnpaBJIeHHe maroJIOB(JIeKCHKa no TeMe) 

2. CKJIOHeHHe JIWIHbIX MeCTOIIMeIDIR 

J[ ThI OH OHA MbI BhI OHH 
2.1. 3aMeHa cymecTBHTeJIbHbIX JIWIHbIMH MeCTOHMeHlliIMH 

JJ npo'lumaJ/(-a) KIlUZY. - Olla Mlle nOllpa6WlaCb. 
3. CKJIOHeHHe npHTH)KaTeJIbHbIX MeCTOHMeHHR 

MOtI TBOtI CBOtI HAlli BAllI 
4. CKJIOHeHHe YKa:3aTeJIbHbIX MeCTOIIMeHHR 

3TOT 3TA 3TO 3TH 
4.1 Ynorpe6JIeIDIe MeCTOIIMeHIUI 3TO B POJIH onpe):(eJIeHIUI 

5. CKJIOHeHHe BonpocHTeJIbHbIX MeCTOIIMeHHR 

KTO? rrrO? KAKON? qEN? KOTOPbIN? CKOJIbKO? 

1"""\ 
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Õppeaine: Vene keel (Bl) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 
Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
• omandab võõrkeele tasemel B 1.2; 
• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
• saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
• kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 

seisukohti ja plaane; 
• koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
• arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
• tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
• kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 
• seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 
• seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaaiides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelneo 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
2.4. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivadjääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhi sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3.4.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.5.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi; 



( 
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4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. H.3aMKOBa5I, ll.MoHceeHKo 
TaJIJIHHH 

2. H.3aMKOBa5I, H.MoHceeHKo 
«TpY.IJ:HO 6bITb 

Y"lJe6HHK PyccKoro 5I3bIKa «TpY.IJ:HO 6bITb MOJI0.IJ:bIM» 

Koolibri 1999 
Pa6o"lJa5I TeTpa.n:b K Y"lJe6HHKY PYCCKoro 5I3bIKa 

MOJI0.IJ:bIM» TaJIJIHHH Koolibri 1999 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: J G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Vene keel (Bl) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pi peSISU 
Jfk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQaroID;He TeMbi: 

1. IIlKOJIbHble ro,n:bI "lJy,n:ecHble 
2. B03bMeMC5I 3a PYKM, ,n:PY3MI 

TeMaTHKa YCTHOÜ H rrHchMeHHoü peQH: 

1. 06pa30BaHMe M pa60Ta 
1.1 BblCllme y-qe6Hble 3aBe,n:eHM5I 
1.2 B03MO)l(HOCTM IlOJIY"lJeHM5I 06pa30BaHM5I B 3CTOHMM M B POCCMM, 
1.3 BbI60p llpo<peccMM, 
1.4 Kapbepa M llpeCTM)I(, 
1.5 llpo6JIeMa llOMCKa pa6o"lJero MeCTa. 
2. qeJIOBeK M 06mecTBo 
2.1."lJeJIoBeK KaK JIM"lJHOCTb, 
2.2."lJepTbI xapaKTepa, 
2.3.Clloco6HOCTM M B03MO)l(HOCTM, 
2.4.B3aMMooTHOllleHH5I M llpo6JIeMbI 
3. qeJIOBeK, HaYKa M TeXHMKa 
3.1.I1HopMaTMKa 
3.2.CocTaBJIeHMe CV 
3.3.KOMllbIOTep KaK cpe,n:CTBO 06Y"lJeHM5I 

-~ - - - -
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IIIKOJIhHhle rO,lJ,h1 qY,lJ,eCHhle. 

PeYfeBOM 3TMKeT 

• IIpliBeTCTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paecmeyu(-me)! IIpueem! IIpueemcm6)l1O 
Bac... 5l pao(-a) npu6emcmeoeamb eac ... 

• 3HaKOMCTBO H rrpe,lJ,CTaBJIeHHe: EyoeM 3HaKOMbl; PmpeUlume 
npeocmaeUmbC5I; 
IIo3HaKoMbmecb ... 

• 06paIIl,eHHe B Pa3JIHYfHbIX cljlepax 06IIl,eHIDI: 

Jf3euHume 3a 6ecnOKoucmeo; CKaJICUme nOJICanyucma... Eyobme 
11106e3Hbl ... 

• Borrpoc H YKa3aHHe ,lI,opom: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IIOHCK HHljlopMaIIHH: MeH5I UHmepecyem ... 5lxomell(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• BbIpa)KeHHe co6cTBeHHoro MHeHIDl: 5l 0YMalO ... 5l C'tumalO ... MHe 
KaJICemC5l ... 

• BbIp~eHHe cOrJIaCIDIIHeCOrJIacIDI: 51 npuoepJICUealOCb m020 JlCe MHeHU5l ... 5l 
xO'ty e03pmumb ... 

• BbIp~eHHe MHeHHH TPeTbero JIHIIa: Aemop ymeepJICoaem, 'tmo ... 
Aemopy KaJICemC5l, 'tmo ... 

• CTPYKrypHbIe YfaCTH I1HCbMa. 

• THIIHYfHõIe H3bIKOBõIe Cpe,ll,CTBa I1pH C006IIl,eHHH. 

• AHKeTõI H BOIlPOCHMKH. 

rpaMMaTHYfeCKHM MaTepHaJI. 

1. CYIIl,eCTBHTeJIbHoe: 

1.1. PO,ll, HMeH cYIIl,eCTBHTeJIbHbIx. 

1.2. CKJIOHeHHe HMeH cYIIl,eCTBHTeJIbHbIx. 

1.3. CKJIOHeHHe JIHYfHbIX HMeH: 

1.3.1. CKJIOHeHHe PYCCKMX ljlaMHJIHM: IIempoel!-, HUKumuHou HTII. 

1.3.2. HeCKJIOHHeMõIe ljlaMHJIHH: IIempeHKo, Cmpyee, Ee.nblX 
1.3.3. CKJIOHeHHe PYCCKHX JIHYfHbIX HMeH: IIempL-MapuK§b MapuY....HTII. 
1.3.4. HeCKJIOHHeMbIe JIHYfHõIe HMeHa: IIupem, AHHe, Puxo. 
2. YIIoTPe6JIeHHe HMeH cYIIl,eCTBHTeJIbHbIX C rrpe,ll,JIOraMH H 6e3 HMX: 

2.1. rrpe,ll,JIorH HA H B + II.II .(r,lJ,e?) : e UlKOlle, Ha pa6ome. 

3. IIpHJIaraTeJIbHoe. 

1.1. IIpHJIaraTeJIbHOe BCer,ll,a cornacyeTcH C cYIIl,eCTBHTeJIbHbIM B pO,ll,e, YfHCJIe 

H I1a,ll,e)Ke. 

2. lIHCJIHTeJIbHoe. 

~ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2, 3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

06YYfeHHe Ha I1pOTH)KeHHH BceM I INI, ARV 
)KH3HH H IIJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

llHljlopMaIIHOHHaH cpe,ll,a. 

3,l1,0pOBbe H 6e30IlaCHOCTb 

rpa)K,lI,aHCKaH HHHIIHaTHBa H 

rrpe,ll,I1pHHMYfHBOCTb. 

KYJIbTYPHoe CaMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H upaBCTBeHHOCTb 
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2.1. 0603Ha'Iemle KOJIWIeCTBa: 
CKOllbKO? 

1 + M.n. eLJ..'!. : OOUH cmOJl, OOHa 0lfeHKa, OOHO Mecmo. 

2; 3; 4 + P.n. eLJ..'!. : 06a 3K3GMeHa, 06e KHU2U, mpu mempaou, 

5 .•• 20 + P.n MU.'!. : YIJlmb KHU2, CeMb ypOK06, 06eHaOlfamb Jlem. 

3. 0603Ha'IeHHe BpeMeHH: 
CKaKozo 8peMeHu? )Jo KaKOZO 8peMeHU? 

e + P.n. - ,l1.0 + P.n. : C 60CbMU (ympa) oo YIJlmu (6e'Jepa) 

e YIJlm020 MM OO 60CbM020 UIOHR 

B03hMeMCSI 3a PYKU, LJ.PY3hSl 

Pe'IeBOll 3THKeT 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yu(-me)! llpu6em! llpU6emcm6Y1O 

Bac! 
• 3HaKOMCTBO H npe,ll,CTaBJIeHHe : EyoeM 3HaKoMbl; PmpeUlUme 

npeocma6umbCR; 

• IIpocb6a H paJperneHHe: ll0360Jlbme; PmpeUlUme; MOJ/CHo; ,aa, 

nOJ/Canyucma ... 

• Bonpoc H YKaJaHHe ,ll,OporH: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IIoHcK HH<pOPMaIWH: MeHR uHmepecyem ... JJ xomeJl(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• BbIpIDKeHHe co6cTBeHHoro MHeHIDl: JJ oYMalO ... JJ C'JumalO ... MHe 

KaJ/CemCR ... 

• COBeT H nO)KeJIaHHe: HYJ/CHO, 'Jm06bl. .. 3mo O'JeHb 6aJ/CHO, 'Jm06bl mbl. .. 

• THnH'IHbIe H3bIKOBbIe Cpe,ll,CTBa H npaBHJIa npH COCTaBJIeHHH ev 
• 3aKJllO'IeHHe o6cY)K,ll,eHIDl, ,ll,HcnyTa, ,ll,HCKYCCHH: HmaK; llo06eoeM um02U 

rpaMMaTH'IeCKHll MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJIbHoe: 
1.2. PO,ll, ilMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 
1.3. CKJIOHeHHe ilMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 
1.4. CJIoBoo6pa30BaHHe: 
0603Ha'IeHHe Ka'IeCTBa: H3 npHJIaraTeJIbHOrO - cymecTBHTeJIbHOe )KeHCKOro 
po,ll,a npH nOMOmH CY<P<pHKCOB - ocmb H - oma. 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe. 
2.1. IIpHJIaraTeJIbHoe BCer,ll,a comacyeTcH C cymecTBHTeJIbHbIM B pO,ll,e, 'IHCJIe H 

rraLJ.e)Ke. 

.r"\ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

OKpY)KalOmaH cpeLJ.a H 
YCTOll'IHBOe paJBHTHe. 
llH<popMaU;HoHHaH cpe,ll,a. 
3,ll,0pOBbe H 6e30rracHocTb 
rpa)K,ll,aHCKaH HHHu;HaTHBa H 
npeLJ.rrpHHM'IHBOcTb. 
KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 
II;eHHocTH H upaBcTBeHHocTb 

!NI, ARV, KIR 
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2.2. KpaTKoe H rrOJIHoe rrpHJIaraTeJIbHoe: 

2.2.1. OÕpa30BaHHe KpaTKMX rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

M.p.: KpaCU6blu - Kpacufi 

JIC.p.: KpaCU6aJl - KpacU6{l 

cp.p.: Kpacu60e - Kpacu6Q 

MlI. 'I.: Kpacu6ble - KpaCU6Ql 

2.2.2. YrroTPeÕJIeHHe KpaTKMX IIpHJIaraTeJIbHbIX 

3. CTerreHH cpaBHeHIDI rrpHJIaraTeJIbHblx: 

3.1. CpaBHHTeJIbHaH CTerreHb IIpHJIaraTeJIbHbIx: 

Kpacu6blu - Kpacu6ee 

3.2. IIpeBocxo)J,HaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

4. IIpmacTHe 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 

Kpacu6blu - Kpacu6euulUu 

1.1. CTpa.uaTeJIbHbIe IIpWIaCTHH: 

1.2. HaCTOHIIJerO BpeMeHH : OeJlaeMUU 

1.3. IIpoIIIe.uIIIero BpeMeHH: cOeJlallllblU 

1.4. OÕpa30BaHHe cTPa.uaTeJIbHbIX IIpmacTHH rrpoIIIe)J,IIIero BpeMeHH: 

HarrHcaTb - HarrHcaHHbIH - HaIIMCaH 

2. IIpe.ll,JIo)J{eHHe 

2.1. CJIO)J{HbJe rrpe.ll,JIo)J{eHHH C COl030M «'1mOÕbW 

HYJIClIO, '1mOÕbl 6bl nepenUC{[JlU KOllmpOJlbllYIO pa6omy. 

2.2. CJIO)J{HbJe rrpe.ll,JIo)J{eHHH C COlO3HbIM CJIOBOM «Kozoa» H «eCIlu» 
a) YCJIOBHe: ECIlu XO'leUJb, 'Im06bl me651 Y6aJIC{[JlU, lIYJIClIO Y6aJICamb 

OPY2UX. 
Õ) BpeMH: HeJlb3513a6bl6amb 0 OPY3b5lX - oco6ellllo, Kozoa UM mpyollo. 

6. CTHJIH PyccKoro H3bIKa 

6.1. 0<pHIIHaJIbHo-)J,eJIOBOH CTHJIb 

6.2. ra3eTHo-rryÕJIHIJMCTmeCKHH CTHJIb 

~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

j_~rj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Vene keel (Bl) VIII planeeritud tundide arv: 35 
-

õ 'Pl peSISU 
Jfk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

06YQalOmHe TeMhI: 

1. IIpeKpacHa 3eMmI H Ha HeR -qeJIOBeK 
2. )l(H3Hb npmKHTb - He nOJIe nepeRTH 

TeMaTHKa YCTHon H llHchMeHHon peQH: 

1. lJeJIOBeK H npHpo,n:a 
1.1. oxpaHa npHpo,n:bI, 
1.2. 3anOBe;umKH, KpacHlliI KHHra, 
1.3. )l(llBOTHbIR MHP, KJIHMaT H pecypcbI, 
1.4. ropo,n: H ,n:epeBlUl, 
1.5. yp6aHH3aumr, 
1.6. nYTerneCTBH5I H TpaHcnopT. 
2. lJeJIOBeK H 06mecTBo 
2.1. -qeJIOBeK KaK JIH-qHOCTb, 
2.2. -qepTbI xapaKTepa, 
2.3. cnoco6HoCTH H B03MO)l(HOCTH, 
2.4. B3aHMOOTHOrneHH5I H np06JIeMbI 
3. IIoBce,n:HeBHa5I )l(ll3Hb 
3.1. 3,n:0POBbIR o6pa3 )l(H3HH, 
3.2. 3,n:0poBoe nHTaHHe, 
3.3. 3aH5ITH5I cnopToM, 
3.4. np06JIeMbI:KypeHHe,aJIKOrOJIb,HapKoTHKH,6e30nacHocTb. 

------ ---
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llpeKpaCHa 3eMJUI H Ha HeH qeJIOBeK 

PeqeBOM 3THKeT. 

• IlpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paBcmByu(-me)! IIpuBem! 

• Ilpocbõa rrOBTopHTb, OÕ'bHCHHTb: 113BuHume, 51 He nOH5lJl(-a); 

II OBmopume, nOJICaJlyucma ... 

• OõpameHHe B Pa3JIWIHbIX c<pepax oõmeHHH: 
113BuHume 3a 6ecnOKoucmBO; CKaJICUme nOJICaJlyucma ... 

EYObme Jl106e3Hbl... IIoKaJICume, nOJICaJlyucma ... 

• Ilpocbõa H pa3pemeHHe: II03Bollbme; PmpeUlume; MOJICHO; /{a, nOJICaJlyucma .. . 

• COBeTbI H rrpHKa3bI: Clleoyem (cmoum) COeJlamb ... , Coellau, nOJICaJlyucma .. .. 

• Borrpoc H )'Ka3aHHe )];Oporu: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IloHCK HH<popMaUMM: MeH5L uHmepecyem ... Jl xomell(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• BbIpa)l(eHHe coõcTBeHHoro MHeHHH: Jl OYMalO ... Jl c'lumalO ... MHe KaJJCemC5L ... 

[paMMaTuqeCKHM MaTepHaJI. 
1. CymecTBHTenbHoe: 
1.1. PO)]; H CKJIOHeHHe HMeH cymecTBHTenbHblx. 
1.2. YrroTPeÕneHHe HMeH cymecTBHTenbHblx C rrpe)];nOraMH H õe3 HMX. 
1.3. Oõpa30BaHHe <pOPMbI p0):(HTenbHOro rra)];e)l(a MHO)l(eCTBeHHoro qHCna 

cymecTBHTenbHblx: 
0603Ha'leHUe KOllU'leCmBa: 

CKOJlbKO? 

1 + M.n. e)];.q. : BOllK, Mope, peKa. 

2; 3; 4 + P.rr. e)];.q. : BOllKa, MOP5L, peKu 

5 ... 20 + P.n MH.q. : BOllKOB, Mopeu, peK. 

2. CTHnH PYCCKOro H3bIKa 
2.1. CTHnb peKnaMHblx coOÕmeHHM. 
2.2. HayqHbIM CTHnb. 

3. AKTHBHble H rraCCHBHble KOHCTPYKUHH. 
AKTHB IlaccHB 

Kmo )];enaeT 'lmo?---------------------------------------- gmo )];enaeTCH KeM? 

LJelloBeK OXpaH5Lem npupooy. --------------------------- IIpupooa OXpaH5LemC5L '1eJlOBeKOM. 

lITO i)e.nalOm? -------------------------------------------- lITO i)e.naemCR? 

)/{umellu opzallU:JYlOm HOBble 3anOBeOHUKu.--------- OpzaHU3YlOmC5L3anOBeOHuKu. 

lITO ci)e.naJlU? -------------------------------------------- lITO 6blJlO coe.nallo? 

Y'IeHble U:Ji)aJlU KpaCHYIO KHUZy.---------------------- KpacHa5l KHuza 6blJla u:Ji)alla. 

;-.. 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3, 5.1, 5.2 

OõyqeHHe Ha rrpOTH)I(eHMM 
BceM )l(H3HH H rrnaHHpOBaHHe 
KapbepbI. 
OKpy)l(aromaH cpe)];a H 
YCTOH:qHBOe pa3BHTHe. 
llH<popMaUHoHHaH cpe)];a. 
TeXHonorHH H UHHOBaUMM. 
3)];0pOBbe H õe30rracHocTb 
[pa)l()];aHCKM HHHUHaTHBa H 
rrpe):(IIpHHMqHBOCTb. 
KynbTYpHOe caMOC03HaHHe. 
l(eHHocTH H upaBcTBeHHocTb. 

!NI, BIO, 
GEO, ARV 
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2. iKUJUh npOJKuTh - ue nOJIe nepeiiTu 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 06yqeHfIe Ha npODDKemIH !NI, ARV, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, BceH )l(H3HH H UJIaHHpOBaHHe BIO,KEH 

PelJeBOH 3THKeT. 4.3,5.1,5.2 KapbepbI. 

OKPY)I(alOrn:lliI cpe):(a H 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 3apaecmeyu(-me)! llpueem! YCTOH1fHBOe pa3BHTHe. 

• IIpocb6a rroBTopHTb, 06õa:CHHTb: H3euHume, 51 He nOH5lJl(-a); I1mj:lOpMaD:HOHHaa: cpe):(a. 

II oemopume, nOJICOJ/yucma ... 3):(0poBbe H 6e30rracHocTb 

• 06parn:eHHe B pa3.JIHlIH.bIX c<jJepax o6rn:eHHH: CKaJICUme nOJICOJ/yucma ... [pa)l():(aHcKaa: HHHD:HaTHBa H 

Eyabme JlIo6e3Hbl ... rrpe):(IIpHHMlJHBOCTb. 

• BbIpa)l(eHHe OTKaJa: JJ npomue; 3mo Hee03MOJICHO; KYJThTYPHOe caMOC03HaHHe. 

• IIpocb6a H paJpemeHHe: l103eOJlbme; Pmpeumme; MOJICHO; J(a, nOJICOJ/yucma ... IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

• COBeTbI H rrpHKaJbI : CJleayem (cmoum) CaeJlamb ... , maK KaK 

• Bblpa)l(eHHe co6CTBeHHoro MHeHHH: JJ aYMalO ... JJ C'lUmalO ... MHe KaJICemC5I ... 

• PelJeBbIe CTepeOTHII.hI, HCrrOJIb3yeMbIe B xo):(e o6CY)I():(eHHH, ):(HCKYCCHH 

• l1HTepBblO : KaK 6paTb HHTepBblO: C'lUmaeUlb JlU mbl ce651 ... KaK me6e yaaemc5l ... ? 

• IIo6Y)I():(eHHe K ):(eHcTBHIO: OmKaJICUCb u no6eau! HaaYMaeme-

3eOHume(npUe3J1CaUme ... ) 

[paMMaTHlfeCKHH MaTepHaJI. 

1. [JIarOJI. 

1.1. Crrpa:)I(eHHe marOJIOB. 

1.2. IIoBeJIHTeJIbHoe HaKJIOHeHHe: 

C[umamb - 'lumau! 

roeopumb - zoeopu! 

Bepumb - eepb! 

1.3. [JIarOJIbI ):(BH)I(eHHH: 

Hamu xoaumb 

Examb esaumb 

JIememb Jlemamb 

EeJICamb 6ezamb 

llJlblmb nnaeamb 

1.4 .. BH):(bI rJIarOJIa, 06paJoBaHHe BH):(OBbIX rrap: 

1.4.1. rrpH rrOMorn:H rrpHcTaBoK: 

'lUmamb - !Jl2Q'lUmamb 

1.4.2. rrpH rrOMorn:H Cy<jJ<jJHKCOB: 

orr03):(aTb - orraJ):(bIBaTb 

1.5. BpeMeHHble <jJOPMbI rJIarOJIOB: 

HCB CB 
npoUleaUlee npoUleaUlee 

Hacm05lUfee CJlOJICHOe 6yayUfee 

CJlOJICHOe 6yayUfee 
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2.2. KpaTKoe H rrOJIHoe rrpHJIaraTeJThHoe: 

2.2.l. 06pa30BaHHe KpaTKHX rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

M.p.: Kpacu6blu - KpacUfl. 
:JIC.p.: KpaCU6G51 - Kpacu6{l 
cp.p.: Kpacu60e - Kpacu6Q 
MH. '-I.: Kpacu6ble - KpaCU6!!l 

2.2.2. YrroTPe6JIeHHe KpaTKHX rrpHJIaraTeJIbHblX 

3. CTerreHH cpaBHeHIDI rrpHJIaraTeJThHblx: 

3 .1. CpaBHlneJIbHa~ CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

Kpacu6blu - KpaCU6ee 
3.2. I1peBocxo):ora~ CTerreHb rrpHJIaraTeJThHbIx: 

4. I1pwracTHe 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 
Kpacu6blu - Kpacu6euUluu 

1.1. CTpa;:IaTeJIbHbIe rrpwracTH~: 

1.2. HacTo~IIIero BpeMeHH : OeJlaeMUU 
1.3. rrpOIIIe;:IIIIerO BpeMeHH: COeJlaHHblU 
1.4. 06pa30BaHHe cTPa;:IaTeJThHbIX rrpwIacTIrn. rrpoIIIe;:IIIIero BpeMeHH: 

HarrHcaTb - HarrHcaHHbIH - HarrHcaH 

2. I1pe;:IJIO)l{eHHe 

2.l. CJIO)l{Hble rrpe):lJ10)l{eHIDI C COlO30M «'lmOÕbl» 

HY:JICHO, 'lmOÕbl 6bl nepenUCaJlU KOHmpOJlbHYlO pa6omy. 
2.2. CJIO)l{HbIe rrpe):lJ10)l{eHIDI C COlO3HbIM CJIOBOM «Kozoa» H «eCJlu» 

a) YCJIOBHe: ECJlu XO'-leUlb, '-Im06bl me6Jl Y6a:JICaJlU, HY:JICHO Y6a:JICamb 
opyzux. 

6) Bpe~: HeJlb3Jl 3a6bl6amb 0 OPY3bJlX - oco6eHHo, Kozoa UM mpyoHo. 

6. CTHJIH PYCCKOro ~3bIKa 

6.1. OepHIIHaJIbHO-;:IeJIOBOH CTHJTh 

6.2. ra3eTHo-rry6JIHIIHCTlfIIecKHH CTHJIb 

~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: JG3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (9.) teema nimetus: Vene keel (Bl) IX planeeritud tundide ~: 35 

- - - - - -

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOIIJ;ue TeMhI: 
1. MhI po)K):(eHbI, TITo6 CKa3KY C,1l;eJIaTb 6bmblO 
2. 3CTOHlUI B cep.n;u:e MoeM (pyccKHe II1iCaTeJIli H 3CTOHI:UI) 

TeMaTuKa YCTHOH U IIUChMeHHOH pequ: 
1. ~eJIOBeK,HaYKa,TexHHKa 

1.1 KOMrrblOTep KaK cpe.n;CTBO o6y-qeHH5I, 
1.2 KOMrrblOTep: 3a H rrpoTHB 
1.3 H306peTeHH5I, 
1.4 rrpe.n;rrpHHHMaTeJIbCTBO, 
1.5 Hepa3ra.n;aHHbIe TaHHbI, 
1.6 HaYKa H rrpHpo.n;a 
2 ~eJIOBeK H 06mecTBo 
2.1. TIeJIOBeK KaK JIHTIHOCTb, 
2.2. TIepTbI xapaKTepa, 
2.3. crroco6HoCTH H B03MO)l(HOCTH, 
2.4. B3aHMOOTHOIrreHH5I H rrp06JIeMhI 

l. 
MbI p0'l\,Ll,eHbl, QTo6 CKa3KY Cil:eJIaTb 6b1JIblO 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 06yqemJe Ha rrpOTH'lKeHIHI ARV, INT, 

3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, Bcen 'lKH3HH H IIJIaHHpoBaHHe KIR 
PelJeBOn 3THKeT. 4.3,5.1,5.2 KapbepbI. 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paecmeyu(-me)! Ilpueem! IlpueemcmeylO Bac! 
OKpY'lKaIOmaH cpeil:a H 

• YCTOlllJHBOe paJBHTHe. 
• IIpocb6a rrOBTopHTb, 06"bHCHHTb: H3euHume, 51 He nOH5lJl(-a); Ilpocmume,51 He llHlpopMauHoHHaH cpeil:a. 

PaCCJlblUIaJl(-a); Iloemopume,noJICanyucma ... TeXHOJIOrHIl H HUHOBauHH. 

• 06pameHHe B PaJJIHlJHbIX c<jJepax 06meHHH: CKaJICUme nOJICanyucma ... 3il:0pOBbe H 6e30rraCHOCTb 
EYObme JlI06e3Hbl ... IloKaJICume, nOJICanyucma ... __ _ _____ . ~il:aHCKaH HUlluHaTHBa H~ 

- - -_. -
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• Bblpa)l(eHHe COMHeHIDI : He MOJICem 6blmb! He 6epUmOI; He603MOJICHO, 
Bp510 JlU ... 

• IIpocb6a H pa3perneHHe: Ilo36oJlbme; PC13peUlume; MOJICHO; ,aa, nOJICGJlyucma ... 

• IIpOCTeünIHe HHCTPYKlJ,HH H CJIe)J,OBaHHe MM . 

• IIOHCK HH<popMalJ,HH: MeH51 UHmepecyem ... Jl XomeJl(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• Bblpa)l(eHHe co6CTBeHHoro MHeHIDl: 51: )J,YMaIO ... 51: CqHTaIO ... MHe Ka)l(eTCH ... 

• Bblpa)l(eHHe MHeHHH TPeTbero JIHlJ,a: A6mop ym6epJICOaem, '1mo ... 
A6mopy KaJICemC51, '1mo ... 

IpaMMaTmecKHü MaTepHaJI. 

1. IIpmacTHe 
1.1. )J;eücTBHTeJIbHbIe rrpmacTIDI: 
1.1.1. HaCTOHllJ,erO BpeMeHH : oeJla!Q1!iuu 
1.1.2. rrporne)J,IIIero BpeMeHH: OeJla6UlUU 
1.2. CTpa)J,aTeJIbHble rrpHqaCTHH: 
1.2.1. HaCTOHllJ,erO BpeMeHH : OeJlaeMUU 
1.2.2. rrporne)J,IIIero BpeMeHH: COeJlaHHblU 
1.2.3. 06pa30BaHHe cTPa)J,aTeJIbHbIX rrpmacTHH rrporne)J,IIIero BpeMeHH: 

Hanucamb - HanucaHHblu - HanucaH 
2. )J;eerrpmacTHe 
2.1. HecoBepIIIeHHoro BH)J,a 

0603HaqaeT )J,eücTBHe, KOTopoe rrpoHcxo)J,HT o)J,HoBpeMeHHo C )J,eücTBHeM rJIarOJIa B 
rJIaBHOM rrpe.ll,JIO)l(eHHH: 

'1Umamb - '1umwom - '1umaJl 
3aHUMambC51 - 3aHUMalOmC51 - 3aHUMaJlcb 

2.2. COBeprneHHoro BH)J,a 
HCrrOJIb3yeTcH )J,JIH Bblpa)l(eHIDI )J,eücTBIDI, npe)J,wecTBYIOm:ero )J,eücTBHIO rnaBHoro 
rrpe.ll,JIO)l(eHIDI: np0'lUmamb - np0'lumGJl - npo'lumaB 

n03aHUMambC51 - n03aHUMGJlC51 - n03aHUMaBlllHcb 

3. IIpe.ll,JIO)l(eHHe. 
1. CJIO)l(HOrrO~HHeHHoe rrpe.ll,JIO)l(eHHe: 
1.1. rrpH)J,aTOqHOe rrpmHHbI; 
1.2. rrpH)J,aTOqHOe H3õHCHHTeJIbHOe; 
1.3. rrpH)J,aTOqHOe lJ,eJIH; 
1.4. 
2. 
3. 
4. 

rrpH)J,aTOqHOe orrpe)J,eJIHTeJIbHOe; 
Heorrpe)J,eJIeHHO-nmHble rrpe.ll,JIO)l(eHIDI. 
Ee3JImHble rrpe.ll,JIO)l(eHIDI. 
3HaKH rrperrHHaHHH B rrpe.ll,JIO)l(eHHH. 

~ 

rrpe)J,rrpHHMqMBOCTb. 
KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 
IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb j a oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kiljalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kilj as 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuuri ja kiljanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
1.1.Tunneb väga aeglasesja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimatelj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervituse d, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 

kohv). 
1.4.Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusegajuttu 

2 LUGEMINE 
2.1.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimate~al. 
2A.Leiab lugedes vajaliku info 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.0skab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara j a lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusvälj endeid (tervitades, hüvasti jättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3A.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.S.Tunneb igapäevaseid olmeesemeidjaköögitarbeid ning oskab neid kiljeldada 
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3.6.Tunneb sööke,jooke, toiduaineid 
3.7.0skab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 
3.8.Tunneb arve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.10. Oskab kirj eldada oma päeva, tegevusi 
3.1 1. Kasutab ajamäärusi, kellaaegu 
3.12.0skab sõlmida kokkuleppeid 
3. 13.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14. Oskab kirj el dada oma elamist, tubade sisustust 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.Tunneb õpitava keele kirjatähti, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuelll" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Saksa keel (A2) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1 Erste Kontakte 
1.2 Gegenstände in Haus und Haushalt 
1.3 Essen und Trinken 

2 Grammatik 
2.I.Der Aussagesatz und der Fragesatz 
2.2.Wortfrage, Satzfrage 
2.3.Die Konjugation 
2.4.Personalpronomen 
2.5.Flexion bei Berufsangaben 
2. 6. Satzklammer 
2.7.Das grammatisehe GeschIeeht der Substantive 
2.8.Der bestimmte und der unbestimmte Artikel 
2.9.Nominativ und Akkusativ 
2.10.Plural der Nomen 
2.11. Die Possessivpronomen meinle, deinle, Ihtle,seinle, ihrle das Indefinitpronomen keinle 
2.12.Die Stellung des Prädikats im Aussagesatz 
2. 13.Temporalangaben 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3 .1.Erste Kontakte LI AU 
3. 1. 1.BegrüBung 1.1, 1.2.,1.3., 1.4. Kultuuriline Vene j a inglise 
3.1.2.sieh und andere vorstellen (Name, Vorname) 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. identiteet keel 
3.1.3.Deutsehes AIfabet 3.1.,3.2.,3.3., 3.4.,3.5., 
3.1.4.buehstabieren 3.6. Väärtused ja kõlblus Geograafia 
3.1.5.Zahlen 1-1000 (reehnen) 
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3. 1. 6. Herkunft, Nationalität und ReisezieI erfragen bzw. Angeben (Ländemamen, woher?) 
3.1. 7.jemanden ansprechen 
3. 1. 8.jemanden beschreiben (Alter, Hobbys, Berufe) 
3.1.9.um Entschuldigung bitten 
3.I.IO.vemeinen 
3.2.Gegenstände im Haus und Haushalt L2 
3 .2.I.alltägliche Gegenstände identifizieren, klassifizieren 
3.2.2.KüchenmöbeI 
3.2.3.Haushaltsgegenstände 
3.2.4.Gegenstände beschreiben (Adjektive) 
3.2.5.Besitz und Zugehörigkeit ausdrücken, erfahren, angeben 
3.3.Essen und Trinken L3 
3.3 .1. Speisen und Getränke 
3.3.2.LebensmitteI 
3.3.3.Essgewohnheiten beschreiben 
3.3.4.Vorliebe und Wünsche erfragen und äuBem 
3.3.5 .. Mahlzeiten 
3.3.6.Zeitangaben (morgens, mittags, nachmittags, abends) 
3.3.7.Häufigkeit (oft, meistens, manchmaI) 
3.3.8.Mengeneinheiten (FIasehe, Glas, Dose, Tasse, Kilo, Liter) 

~ 

4.1.,4.2.,4.3. 
5.1. 

Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

jfu"j ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Saksa keel (A2) II planeeritud tundide arv~ 35 
- -

õ 'P] fleslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Themen 
I.I.Essen und T rinken 
I.2.Freizeit 
1.3.Wohnen 

2 Grammatik 
2.1. Verben mit VokalweehseI (essen, nehmen, Iesen) 
2.2.Modalverben können, düifen, müssen, möchten 
2.3.Sätze mit Modalverb + Infinitiv 
2.4.1mperativ 
2.5.Pronomen man, jemand 
2.6. Verb en mit trennbaren Präfix 
2.7.Uhrzeit 
2.8.Frage mit Wann? Wie lange? 
2.9.Präposition for 
2.1 O.Indefinitpronomen und Definitpronomen im Nominativ und im Akkusativ 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3.1.Essen und Trinken L3 ALL Kultuuriline Vene j a inglise 
3. 1. l.Speisekarte Iesen 1.1., 1.2., l.3., 1.4. identiteet keel 
3.1.2.Speisen und Getränke wählen 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. 
3.1.3.WÜllsehe formulieren 3.1.,3.2.,3.6., 3.7.,3.8., Väärtused ja kõblus 
3.1.4.Im Restaurant bestellen und bezaWen 3.9.,3.10., 3.11., 3.12 
3.I.5.Eigensehaften von Speisen ausdrüeken 4.2.,4.3. Tervis ja ohutus 
3.1.6.Dinge anbieten und ablehnen 5.1. 
3.1.7. Unzufriedenheit ausdrüeken 
3.1.8.naeh dem Preis fragen 
3.1.9.Mengeneinheiten ausdrüeken 



3.2.Freizeit L4 
3.2.1.Freizeitaktivitäten 
3.2.2.Interessen 
3.2.3.allgemeine Handlung 
3.2.4.Freizeitbes::häftigungen 
3.2.5.Zeitangaben 
3.2.6.Veranstaltungen 
3.2.7. Verabredung 
3.3.Wohnen L5 
3.3.1. Charakteristika von W ohnungen 
3.3.2.Räume 
3.3.3.Möbel 
3.3.4. Charakteristika von Möbel 

("'I ~ 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I Gl, G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuidja teatmeteoseid, oskab kirjutada kirjaja teha 
kokkuvõtteid loetu j a kuuldu põhj al. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas 

Õpitulemused 

A1.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoogidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antudjuhiseid ning pöördumisi. 
1.3 .Vaj ab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
1.4 .Mõistab selgelt j a aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühikesi lihtsaid juhtnmre. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 
2.2.Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt tutvustada iseemast ja oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallidepiires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt ja 

on valmis neile reageerima. 
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3 .4.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.5.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.0skab lühidalt kiIjutada iseendast j a teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekiIja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kiIjavahemärki. 
4.5.0skab kiIjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kiIjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.I.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuellI" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Saksa keel A(2) III planeeritud tundide arv: 35 

õ 
.I. .I. 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1 Themen 

1.1.Wohnen 
1.2.Krankheit 
1.3.A1ltag 

2 Grammatik 
2.l.Präpositionen in, an, au! mit Dativ 
2.2.Antwort auf Wo? 
2.3 .Possessivartikkel 
2.4.Imperativ 
2.5.Modalverben solIen, wollen 
2.6.Perfekt 
2.7.Antwort auf Wohin? 
2.8.Präpositionen in, nach, zu 

3 Themen zur Verwieklung der mündliehen und sehriftllehen Spraehe 
3.1.Wohnen L5 Al.2. Kultuuriline Geograafia 
3.l.l.Wohnen im Mietshaus 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. identiteet Inglise keel 
3.1.2.Ort und Lage 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. 
3.1.3.Wohnen im Hotel 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 Keskkond ja 
3.2.Krankheit L6 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., jätkusuutiik areng 
3.2.1.Körperteile 4.6 
3.2.2 .Krankheiten 5.1 Tervis ja ohutus 
3.2.3.Schmerzen und Beschwerden 
3.2.4.Medikamente 
3.2.5.Schlafstörungen und Tipps dagegen 
3.2.6.Körperbewegung 
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3.2.7.Winterurlaub 
3.3. Alltag L7 
3.3 .1.A1ltägliche Aktivitäten Väärtused ja kõlblus 
3.3.2.Wochentage, Monate 
3.3.3.Unfall 
3.3.4.Hausarbeiten 
3.3.5.Tagesablauf am Werktag 
3.3.6.Auf der Autobahn 
3.3.7.Reparaturarbeiten in der W ohnung 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Saksa keel (A2) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Themen 
1.1.0rientierung in der Stadt 
1.2.Kaufen und Schenken 
1.3.Deutsche Sprache und deutsche Kultur 

2 Grammatik 
2.I.Deklination im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv 
2.2.Wechselpräpositionen 
2.3.Präpositionen mit Dativ 
2.4.Präpositionen bei geografischen Namen 
2.5. Verben mit zwei Ergänzungen Dativ und Akkusativ 
2.6.Komparation der Adjektive 
2. 7. Ordinalzahlen 
2.8.Präpositionen mit Akkusativ 
2.9.FrageartikeI welcher? welche? welches? 
2.1O.GrÖBenangaben 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3.1.0rientierung in der Stadt L8 A1.2. Kultuuriline Kirjandus 
3 .I.I.Lage, Richtung, Ziel 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. identiteet Muusika 
3.1.2.Geschäfte, Sport und Freizeitrichtungen 2.1.,2.2.,2.3., 2.4 Kunst, 
3.1.3.öffentliche Gebäude 3.1.,3.2.,3.3., 3.4.,3.5 Tehnoloogia ja Geograafia 
3.I.4.Dienstleistungen in der Stadt 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., Innovatsioon 
3.1.5.Verkehr 4.6 
3.1.6.den Weg erklären und danach fragen 5.1. Väärtused ja kõlblus 
3.1.7. SehensWÜfdigkeiten in Berlin 
3.1. 8.B erliner All tag 
2.I.Kaufen und Schenken L9 

---
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2.I.I.An1ässe zum F eiern 
2.1.2.Geschenke 
2.I.3.Gegenstände aus dem Alltag 
2.1.4.Einkäufe 
2.I.5.Technische Geräte 
2.I.6.A1ltagsaktivitäten 

3.l..Deutsche Sprache und deutsche Kultur LIO 
3.1.1. Geografische und biologische Angaben 
3.I.2.berühmte Persönlichkeiten 
3.1.3.Das Datum 
3.I.4.Jahreszeiten 
3.I.5.Undernamen 
3.1.6.Sprachen 
3.1. 7. Geografische Begriffe 
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ÕJlpeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkee1es 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast küj alikult välj endada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja küjas 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
1.1.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle 

tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
l.2.Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3 .vajab kordamist ja selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.l.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, 

juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaidjuhiseidigapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt kirj eldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
3.2.0skab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.l.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kiIjeldusi. 
4.2.KiIjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ning jt. 
4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktue1l2" 
2. Arbeitsbuch "Themen aktue1l2" 
3. CD zum Kursbuch 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kinderleieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Saksa keel (A2) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI )eSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1.Aussehen und Persönlichkeit 
1.2.Schule, Ausbildung, Beruf 

2 Grammatik 
2.1.Adjektiv als Prädikat 
2.2.Vergleichsformen im Satz als, so ... wie 
2.3 .Adj ektivdeklination 
2.4.Frage mit was for ein? welcher? 
2.5.Artike1wörter dieser, mancher, jeder/alle 
2.6.Redeabfolgen in argumentiven Diskursen 
2.7.Kausalsatz mit weil 
2.8.Präteritum der Modalverben 
2.9.Konsessivsatz mit obwohl 
2.10.Konditionalsatz mit wenn 
2.1 Ltemporale Präpositionen an, seit, von ... bis zu 

• 2. 12.Datumangaben auf die Frage Wann? Seit wann? Wie lange? 
3 Thernen zur Verwicklung der rnündlichen und schriftlichen Sprache 

3.1 Aussehen und Persönlichkeit LI A2.1. Väärtused ja kõlblus Perekonnaõpetus 
3. 1. 1.Aussehen von Menschen 1.1., 1.2., 1.3. 
3.1.2.Charakterisierung von Personen 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3.1.3.Temperament 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.4.Farben 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. 
3.1.5.Gradadverbien 5.1. 
3.1.5. Charakterisierung von Kleidungsstücken 
3.1.6.Arbeitsbedingungen 
3.1.7.Redemittel fiir die Argumentation (Bewertung, Konsens, Dissens) 

3.2.Schule, Ausbildung, Beruf L2 
3.2.1.Berufe (auch Wunschberufe) Elukestev õpe ja 
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3.2.2.Motivation karjääri planeerimine 
3.2.3.Zufriedenheit mit dem Beruf 
3.2.4.Arbeitsbedingungen Väärtused ja kõlblus 
3.2.5. Charakterisierung von Stelle und Beruf 
3.2.6.Schulen und Schulsystem 
3.2.7.Unterrichtsfächer 
3.2.8.Zeugnisse Teabekeskkond 
3.2.9.prüfungen 
3.2.1O.Berufsausbildung 
3.2.11.Studium 
3.2. 12.Berufschancen nach dem Studium 
3.2. 13.Stellensuche 
3.2. 14.Datum 

----
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 3. (6.) teema nip1etu~: Saksa keel (A2) VI planeeritud tundide arv: 35 

- - _._- - -- - - -

õ 'P] ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

I.I.Unterhaltung und Fernsehen 
I.2.Industrie, Arbeit, Wirtschaft 
1.3.Familie und persönliche Beziehungen 

2 Grammatik 
2.1.Reflexive Verben 
2.2.Reflexivpronomen 
2.3.Präpositionalpronomen 
2.4.Konjuktiv II 
2.5.Steigerung der prädikat und attribut gebrauchten Adjektivs 
2.6.Vergleichsformen im Nebensatz (wie und als) 
2.7.Passiv Präsens 
2.8.In:finitivsätze mit zu 
2.9.Nebensatz mit dass 
2.1O.Präteritum 
2. 1 I.Temporalsatz mit wenn und als 
2.12.Genitiv 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3.1.Unterhaltung und Fernsehen L3 Teabekeskkond KiJjandus, 
3 .1.1.F ernsehen A2.1. Kultuuriline inglise ja vene 
3 .I.2.F ernsehprogramm, Sendungen 1.1., 1.2., 1.3. identiteet keel 
3.I.3.Ratgebersendung 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3 .I.4.Persönliche Beziehungen 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.5 .Musik 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. Muusika 
3.I.6.Lieder 5.1 
3.I.7.Bedingungsverhältnis 
3.1. 8.Erwünschtheit 
3.1.9.StraBenkünstler, StraBenmusik 
3.I.IO.Argumente 

- -



('\ ,,-.. 

3.2.1ndustrie, Arbeit, Wirtschaft L4 Elukestev õpe ja 
3.2.1.Autos, Autoteile karjääri planeerimine 
3.2.2.Eigenschaften von Autos 
3.2.3.Defekte Tervis ja ohutus 
3.2.4.Autoreparatur 
3.2.5.Ärger, Reklamation, Kritik 
3.2.6.Berufe im Automobilbranche 
3.2.7.Arbeitsbedingungen Kultuuriline 
3.2.8.Einkommen und Ausgaben identiteet 
3.2.9. Tagesablauf 
3.2.10.Lebenshaltung 

3.3.Familie L5 Perekonnaõpetus 
3.3.l.Charakter Kultuuriline 
3.3.2.Sympathie, Antipathie identiteet 
3.3.3 .Art der persönlichen Beziehung 
3.3.4.Streit in der Familie Väärtused ja kõlblus 
3.3.5.Vmwürfe 
3.3.6.Familie 
3.3.7.Ehe und Kinder 
3.3.8.Verlobung und Heirat -Meinungen und Einstellung 
3.3.9.Familienleben, Feierabend 
3.3.1O.Eltem und Kinder 
3.3 .11.Erziehung früher und heute 
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Oppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise j a -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab j a oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast küjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja küjas 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuurija küjanduse vastu 

Õpitulemused 

A2.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. 
1.2.Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
1.3 . Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kiIj eldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab. 
l.4.Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel 

teemadel j a saab aru neis sisalduvast infost. 
2.2.Mõistab tavapäraseid kiIjuja fakse (päringuid, tellimusi, kinnituskitjujms)endale tuttaval 

teemal 
2.3.Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti to el. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 
3.2.0skab kitjeldada igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti, tööd või õpinguid 
3.3.Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 
3.4.0skab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 
3 .5.Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. 
3.6.Kasutab õpitud põhisõnavaraja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 
3.7.Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusviguja sõnade otsimist. 
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4.KIRJUTAMINE 
4.l.0skab kitjutada lühikesi kiljeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. 
4.2.Koostab lihtsaid isiklikke kilju. 
4.3.0skab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 
4.4.Rakendab õpitud õigekiljareegleid (nt algustähe ortograafia, kiljavahemärgid). 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.l.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavonnid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 2" 
2. Arbeitsbuch "Themen aktuell2" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekoITanumber: 1. (7.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VII planeeritud tundide arv: 35 

--- -

õ 'PI le SISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
I 

1 Themen 
1.1.Naturund Umwelt I 

I.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland i 

2 Grammatik 
2.I.Zeitausdrücke im Akkusativ 
2.2.Konstruktionen mit es 
2.3.Relativsätze 
2.4.Relativpronomen 
2.5.Sätze mit lassen + Infinitiv 
2.6.Satzverbindende Wörter aber, also, denn, deshalb, entweder .. oder, schliefilich, trotzdem 
2.7.zum + lrifinitiv als Ergänzung 
2.8.indirekter Fragesatz 
2.9.Infinitivsatz mit um .. zu 
2.lOFinalsatz mit damit 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3 .1.Natur und Umwelt A2.2. Keskkond ja 
3.1.1.Klima 1.1., 1.2., 1.3 jätkusuutlik areng geograafia 
3.1.2.Wetter 2.1.,2.2.,2.3 inglise keel 
3.1.3.Tageszeiten 3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., Kultuuriline vene keel 
3.I.4.J ahreszeiten 3.5.,3.6 identiteet 
3.1. 5 .Häufigkeit 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 
3.1.6.Stadt 5.1. Teabekeskkond 
3.1.7.Land 
3.I.8.Landschaftstypen Tehnoloogiaja 
3.1.9.Geographie Deutschlands innovatsioon 
3.1.l0.Geographie Estlands 
3.I.II.Umweltschutz keemia 
3. 1. 12.Müllprobleme 
3. 1. 13.Gegenstände des täglichen Bedarfs 
3.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland 

------ --- -
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3.2.1.Urlaubsvorbereitungen 
3.2.2.Ausweispapiere fiir Reise und Verkehr 
3.2.3.Versicherung 
3.2.4.Dienstleistungen 
3.2.5.Reise, Urlaub 
3.2.6.Reiseerlebnisse Elukestev õpe ja ühiskonnaõpetus 
3.2.7.Alltagsgegenstände krujääri planeerimine 
3.2.8Jm Ausland arbeiten 
3.2.9.Auswanderer 
3.2.1O.Berufsleben und Familienleben in Deutschland 
3.2.11.Nationalcharakter 
3.2.12.Im Ausland leben 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~ekorranumber: __ 2. (8.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VIII planeeritud tundide arv: 35 

---- -_.. --- -~ -----_.- -- - -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

I.I.Nachrichten, Politik und Geschichte 
l.2.A1te Menschen , 

2 Grammatik 
2.1.Präpositionen mit Kasus 
2.2.Verben mit Präpositionalergänzung 

, 

2.3.Lokale und temporaIe Präpositionen 
2.4.0rdinalzahlen im Datumangaben I 

2.5.Nomen und Adjektive mit Präposition 
2.6.Reflexive Verben 

I 2.7.Reflexivpronomen 
2. 8. Steigerung 
2.9.Reziprokpronomen I 

3 Themen zur Verwieklung der mündllehen und sehriftllehen Spraehe 
. 3.1.Nachrichten, Politik und Geschichte A2.2 . Kodanikualgatus ja eesti keel 
3 .1.1.Presse, Politik 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 ettevõtlikkus ühiskonnaõpetus I 

3.1.2.aktuelles Geschehen 2.1.,2.2.,2.3. ajalugu 
3.I.3.Nachrichten 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., Teabekeskkond 

I 3.1.4.Parteien und politisches Wahlsystem in Deutschland und in Estland 3.6.,3.7 
3.1.5.die beiden deutschen Staaten 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 Tehnoloogia ja 
3.1.6.Tag der deutschen Einheit 5.1. innovatsioon 

I 3.I.7.Wiedervereinigung 
3.I.8.Lebensverhältnisse Väärtused ja kõlblus 
3. 1. 9. Gefiihle 

i 
3.2. Alte Menschen Kultuuriline 
3.2.1.Familie identiteet perekonnaõpetus I 

3.2.2.Wohnen 
3.2.3 .zwischenmenschliche Beziehungen 
3.2.4.Lebensverhältnisse _I 3.2.5.Altenheime 

- --- --- -
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3.2.6.Uberalterung der Gesellschaft 
3.2.7.Alltagsbeschäftigungen alter Leute 
3.2.8.Gegenstände des täglichen Bedarfs 
3.2.9.Liebesgeschichte 
3.2.10.Freizeitaktivitäten alter Leute 
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Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kiIjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kiIjas 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuuri ja kitjanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
1.l.Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimatetj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliseltkasutatavaid lähedase hääldusega sõnu 
1.4.Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusegajuttu 

2 LUGEMINE 
2.I.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimate:gal. 
2.4.Leiab lugedes vajaliku infu 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid (tervitades, hüvastijättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3.4.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.5.Tunneb igapäevaseid olmeesemeidja ning oskab neid kiIjeldada 
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3.6. Oskab kiIjeldada oma elamist, tubade sisustust 
3.7.0skab linnas teed küsidaja teedjuhatada 
3.8.Tunneb arve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.10. Oskab kiIj eldada oma päeva, tegevusi 
3.l1.Kasutab ajamäärusi, kellaaegu 
3.12.0skab sõlmida kokkuleppeid 
3.13.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14.Tunneb sööke, jooke, toiduaineid 
3.15 Oskab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 

4 KIRJUTAMINE 
4.I.Tunneb õpitava keele kiIjatähti, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kiIjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kitjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kitjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.l.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamatetjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Hispaania keel (ALI) I planeeritud tundide arv: 35 

-

Õppesisu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Enda tutvustamine 
1.2 Klassiruumi ja kodu kitjeldamine 
1.3 Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine 

2 Grammatika 
2.1 Hispaania keele hääldus 
2.2 Isikuline asesõna 
2.3 Reeglipärase tegusõna pööramine 
2.4 Ebareeglipärased tegusõnad ser, tener, estar, hay 
2.5 Määrav ja umbmäärane artikkel 
2.6 Nimisõna ja omadussõna sugu 
2.7 Ainsus ja mitmus 
2.8 Jutustav lause ja küsilause 
2.9 Küsisõnad: ;,C6mo?, tD6nde?, tCuimtos? 
2.10 Eessõna funktsioon, mõned sagedamini esinevad eessõnad 
2.11 Kohaeessõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Enda tutvustamine U 1 ALl Kultuuriline Teised 
3.1.1 Hispaania keele tähestik Ll, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Sõnade tähthaavallugemine 1.4 
3. 1.3 Tervitamine ja hüvasti jätmine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Ees- ja perekonnanime ütlemine ja küsimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Vanuse ütlemine ja küsimine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Riigid ja rahvad 3.4, 3.5,3.6 
3.1.7 Enda päritolust rääkimine ja teiste päritolu kohta küsimine 4.1, 4.2,4.3 
3.1.8. Tegevusalad ja elukutsed 5.1 
3.1.9 Arvud 1-199 
3.2 Klassiruumi ja kodu kirjeldamine U 2 
3.2.1 Klassi sisustus ja kontoritarbed 

--- -
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3.2.2 Asjade kirjeldamine (värvid) 
3.2.3 Asjade paigutamine ruumis (kohaeessõnad) 
3.2.4 Kodu, tubade nimetused 
3.2.5 Mööbliesemed, kodumasinad 
3.2.6 Tubade kirjeldamine. Asjade olemasolust rääkimine (hay) ja nende asukoha kirjeldamine (estar). 
3.3 Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine U 3 
3.3.1 Valik omadus- j a nimisõnu välimuse j a iseloomu kirjeldamiseks 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'pj peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Perekond 
1.2 Riietus 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Omastavasesõna 
2.2 Tegusõna llevar kasutamine 
2.3 Omadussõna ühildumine nimisõnaga soos ja arvus 
2.4 Kuuluvuse väljendamine 
2.5 Omadussõna võrdlusastmed 
2.6 Ebareeglipärane keskvõrre 
2.7 Võrdluslausete moodustamine 
2.8 Tegusõnad querer, prefenr ja necesitar 
2.9 Eessõnade en ja a kasutamine liikumist väljendavate tegusõnadega 

3 Suulise ja kirjaliku suhtlemise teemad 
3.1 Perekond U3 AU Kultuuriline Teised 
3.1.1 Perekonnaliikmed, sugulased. 1.1, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Oma perekonnast rääkimine 1.4 
3.2 Riietus U3 2.1, 2.2, 2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2.1 Riietusesemete nimetused 2.4 kõ1blus 
3.2.2 Riietuse kitjeldamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.3 Hinna küsimine ja ütlemine 3.4, 3.5,3.6, 
3.3 Linn U4 3.7,3.8 
3.3.1 Transpordivahendid 4.1,4.2,4.3 
3.3.2 Oma eelistustest rääkimine 5.1 
3.3.3 Erinevate transpordivahendite võrdlemine 
3.3.4 Linna kitjeldamine (tänavad, asutused, hooned) 
3.3.5 Eesmärgi välj endamine eessõnaga para 
3.3.5 Teejuhatamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) III planeeritud tundide arv: 35 

---

õ ... 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tavaline päev 
1.2 Lemmiktegevused 
1.3 Söömine 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärase tegusõna tüübid I 
2.2 Enesekohane tegusõna 

i 
2.3 Eessõna kasutamine aja- ja sagedusväljendites 
2.4 Tegusõnad gustar ja eneantar 
2.5 Otsesihitise asesõnad 
2.6 Tambien / tampoeo kasutamine 

3 Kirj aliku j a suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tavaline päev U5 ALl Kultuuriline Teised 

I 3.1.1 Igapäevastest tegevustest rääkimine Ll, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Kellaaeg 1.4 
3.1.3 Päevaajad 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Nädalapäevad 2.4 kõlblus 
3.1.5 Kuupäevad 3.1, 3.2, 3.3, 
3.1.6 Tegevuste toimumise sagedusest rääkimine 3.4, 3.5,3.6, 
3.1. 7 Kohtumise kokkuleppimine 3.7,3.8,3.9, 
3.1.8 Hispaaniaste ja eestlaste tavalise päevakava võrdlemine 3.10,3.11, 
3.2 Lemmiktegevused U6 3.12,3.13, 
3.2.1 Vabaajategevustest rääkimine 3.14,3.15, 

I 

3.2.2 Lemmikharrastusest rääkimine 3.16,3.17 
3.3 Söömine 4.1,4.2,4.3 
3.3.1 Söögiajad Hispaanias 5.1 
3.3.2 Mida Hispaanias süüakse? 
3.3.3 Kohvikus ja restoranis tellimine 
3.3.4 Toiduained ja kust mida osta saab 



Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuid j a teatmeteoseid, oskab kirjutada kirj aja teha 
kokkuvõtteid loetu ja kuuldu põhjal. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

( kasutamist kõnes ja kirjas 

e 

Õpitulemused 

A1.2 tase 

1 KUULAMINE 
1. 1. Saab aru selgelt hääIdatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoo gidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. 
1.3.Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
1. 4 .Mõistab selgelt j a aeglaselt antud juhiseid ning suudab j ärgida lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

2 LUGEMINE 
2.1.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 

2.2.Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2A.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab lühidalt tutvustada iseennast j a oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavaraja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt 

ja on valmis neile reageerima. 
3A.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.S.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 
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4 KIRJUTAMINE 
4.l.0skab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekirja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
4.5.0skab kirjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kirjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5. 1. Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p :>eSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
m. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tervis 
1.2 Ilmja kliima 
1.3 Ostmine poes ja turul 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärane tegusõna "doler" 
2.2 Tegusõna "hacer" kasutamine ilmaga seotud väljendites 
2.3 Gerundium 
2.4 Konstruktsioonid estar+gerundio ja seguir + gerundio 
2.5 Määrsõnad ,,muy" ja ,,mucho" 
2.6 Otsesihitise asesõnad 
2.7 Umbmäärased asesõnad 
2.8 Näitavad asesõnad 
2.9 Numbrid 101-100000 
2.10 Küsisõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tervis U 6 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Kehaosad 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Haigusseisundid 1.4 
3.1.3 Soovitused erinevate haigusseisundite puhuks 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2 Ilma ja Kliima U 7 2.4 kõlblus 
3.2.1 Oma maa kliima tutvustamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.2 Aastaajad 3.4,3.5 
3. 2.3 Ilmakaared 4.1,4.2,4.3, 
3.2.4 Hispaania kliima 4.4,4.5,4.6 
3.3 Ostmine poes ja turul U 8 5.1 
3.3.1 Hulga väljendamine ja küsimine 
3.3.2 Millegi olemasolu kohta küsimine 
3.3.3 Kahtluse väljendamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: .... 2. (5.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Plaanid ja projektid 
1.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine 
1.3 Kultuurilised erinevused 

2 Grammatika 
2.1 Konstruktsioon ir a + infinitivo lähituleviku väljendamiseks 
2.2 Soovide väljendamine konstruktsiooniga querer + irifinitivo,preferir + infinitivo 
2.3 Tener que + infinitivo; Hay que + irifinitivo, deber + infinitivo kohustuse väljendamisel 
2.3 Eituse väljendamine: nunca, jamas, no, ni ... ni 
2.4 Tähtsamad teksti siduvad väljendid: en primer lugar; por otra parte, ademas, por eso, pero jne. 

3 Kitjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Plaanid ja projektid U 9 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad keelelised võimalused plaanidest rääkimisel 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Enda plaanidest rääkimine 1.4 
3.1.3 Plaanide kohta küsimine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kohustustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Ettepanekute tegemine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Ettepanekust keeldumine ja keeldumise põhjendamine 3.4,3.5 
3.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine U 10 4.1,4.2,4.3, 
3.2.1 Oma arvamuse väljendamine 4.4, 4.5, 4.6 
3.2.2 Arvamuse küsimine 5.1 
3.2.3 Nõustumine ja mittenõustumine 
3.3 Kultuurilised erinevused U 10 
3.3.1 Omadussõnad inimese iseloomu kirjeldamiseks 
3.2.5 Eri kultuure puudutavad kliseed ja stereotüübid 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) VI planeeritud tundide arv: 35 
----

õ 'PI peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Igapäevased sündmused, uudised 
1.2 Reisimine 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Preterito peifecto (täisminevik) moodustamine 
2.2 Reeglipärane ja ebareeglipärane mineviku keskksõna 
2.3 Preterito peifectoga seotud ajamäärused 
2.4 Umbmäärased asesõnad (kordamine) 
2.5 Käskiv kõneviis (jaatav) 
2.6 Sihitise asesõnad ja nende kasutamine koos käskiva kõneviisiga 
2.7 Erinevadjaatuse väljendamise võimalused 
2.8 Ya, aun no ja todavia no kogemustest kõnelemisel 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Igapäevased sündmused, uudised U 11 Al.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Lähimineviku sündmuste väljendamine 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Päeva sündmustest rääkimine 1.4 
3.1.3 Hilinemise põhjendamine ja vabandamine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kogemustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.2 Reisimine Ull 3.1,3.2,3.3, 
3.2.1 Tuntud paigad, vaatamisväärsused 3.4,3.5 
3.2.2 Reisimisega seotud sõnavara (transport, majutus, söömine) 4.1,4.2,4.3, 
3.2.3 Reisielamuste kirjeldamine 4.5,4.6 
3.3 Linn U 12 5.1 
3.3.1 Informatsiooni küsimine linnas 
3.3.2 Informatsiooni jagamine 
3.3.3 Käskiva kõneviisi funktsioonid hispaania keeles 
3.3.4 Loa küsimine, loa andmine ja sellest keeldumine 
3.3.5 Kuidas asju pakkuda, pakkumist vastu võtta või sellest keelduda 



Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

( kasutamist kõnes ja kirjas 

( 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on 

talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
1.2. Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3. V aj ab kordamist j a selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt kirj eldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid j a inimesi. 
3.2.0skab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavaraja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.I.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
4.2.Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ningjt. 
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4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.I.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumise1); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Continua A2" 
2. Töövihik "Prisma Continua A2" 
3. CD "Prisma Continua A2" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.1) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: leSlSU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Vaba aja veetmine 
1.2 Televisioonja raadio 
1.3 Sotsiaalne suhtlus 
1.4 Reisimine 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine olevikus (kordamine) 
2.2 Liitlause, sidesõnad 
2.3 Tegusõnade ser ja estar võrdlev kasutamine 
2.4 Liikumist väljendavad tegusõnad koos eessõnadega 
2.5 Otsesihitis 
2.6 Lihtminevik (Preterito indefinido). 
2.7 Lihtminevikuga seotud ajamäärused 
2.8 Konstruktsioon volver a + infinitiiv 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Vaba aja veetmine U 1 A2.l Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad vaba aja veetmise viisid 1.1, l.2, 1.3 identiteet keeled 
3.1.2 Hispaanlaste vaba aja veetmise eelistused. 2.1,2.2,2.3, 
3.1.3 Vaba aja veetmisega seotud kultuurilised eripärad 2.4 Väärtused ja Geograafia 
3.2 Televisoonja raadio 3.1,3.2,3.3, kõlblus 
3.2.1 Tele- ja raadiozanrid 3.4,3.5 
3.2.2 Lemmiksaated, nende kitjeldamine 4.1,4.2,4.3, 
3.3 Sotsiaalne suhtlus U 2 4.4 
3.3.1 Telefonivestlus 5.1 
3.3.2 Tervitamisega seotud väljendid. 
3.3.3 Kuidas tervitavad ja jätavad hüvasti hispaanlased. Võrdlus meie kultuuriga 
3.3.4 Liikumisega seotud tegusõnade kasutamine mõningates praktilistes situatsioonides 
3.4 Reisimine U3 
3 . .4.1 Reisimisega seotud sõnavara täiendamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.I) VIII planeeritud tundide arv: 35 

õ p fleslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ffi. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Sündmused ja vahejuhtumid 
1.2 Elulookirjeldus 
1.3 Kuidas vanasti elati 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine täisminevikus (kordamine) 
2.2 Otse- ja kaudsihitise asesõna vormid ja kasutamine 
2.3 Liht- ja täismineviku võrdlev kasutamine 
2.4 Mitmesugused ajamäärusedja nende seotus ajavormidega 
2.5 Kestev minevik (Preterito impeifecto): morfoloogia ja kasutamine 
2.6 Kestva minevikuga seotud ajamäärused 
2.7 Soler + infinitivo 

3 Kitjalikuja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Sündmused ja vahejuhtumid U 4 A2.l Kultuuriline Teised keeled 
3.1.1 Isiklike kogemuste kiIjeldamine 1.1, 1.2, 1.3 identiteet 
3.1.2 Kuriteost teatamine, politseiga suhtlemine 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Geograafia 
3.l.3 Sündmuste kiIjeldamine 3.1,3.2,3.3, Väärtused ja 
3.2 ElulookiIjeldus U5 3.4,3.5 kõlblus 
3.2.1 Minevikusündmuste järjestamisega seotud väljendid 4.1,4.2,4.3,4.4 
3.2.2Tuntud isikute eluloost rääkimine 5.1 
3.2.3 Enda elukäigu jutustamine 
3.3 Kuidas vanasti elati 
3.3.1 Minevikutavadja -kombed 
3.3.2 Asjade, sündmuste ja isikute kirjeldamine minevikus 
3. 3.3 Kodutööd 
3.3.4 Kool enne ja nüüd 
3.3.5 Avastused ja leiutised 
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Töökorraldus aines. 

Hiina keel 
Gl 

A eourse eonsists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Leam Chinese with me (g~~$rX ta) People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese (*~rX 1-13-). Essentials in Communication. Hanban. 
Beijing Language and Culture University 

HSK (Chinese Proficieney Test) materials. Hanban. www.ehinesetest.en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1 st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eorreetly. 

b) Study Chinese syllable initials : b, p, m, f, d, t, n, 1, g, k, h, j, q, x. 
e) Study Chinese syllable finals : a, 0, e, i, u, Ü. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lesson 1- 6, Unit 1. 
a) Hello, my name is Da Wei. Pagel-5. Leam the basie ways to greet 

people , teIl one's own name. 
b) Goodbye. Page 6-9. Leam to say greet and goodbye. 
e) I am Wang Jiaming. Page 10-13. Leam to introduee eaeh other. 
d) Thank you! Page 14-19. Leam to express gratitude. 
e) Are they students? Page 20-24. leam to identify someone or negation. 
f) They are my friends. Page 25-29. Leam to introduee one's friends. 

3. Speaking: 
a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express thanks, fareweIl . 
e) students can use the yes-or-no questions. 
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4. Writing: 
a) Students can write the following Chinese characters and words: 
1$, ~f, flt, P4, [RJ~, in, ~9fP, W~, jik, 1m, ~1B, 1fii, 1~1fJ, i]j 
i]j, /G~~, 1t-i, :g *, ~1B1fJ, ~1:, 0lb, t5t*, 1tMfJ, 8~, ]] tR, 
ft1fJ, CP~1:, ~~fjJ, ~~ifJ. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (lessonl-6,unit1). 
b) Listen to the tape, and dietate words (lessonl-6,unitl). 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basics of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them correetly. 
b) Review Chinese syllable initials : zh, ch, sh, r, Z, e, s, j, q, x. 
c) study ehinese syllable finaIs: a, 0, e, ai, ao, an, ang, ou, ong, e, ei, en, eng, 

u, ua, uei(ui), uai, uo, uan, uen(un), uang, er, i, ia, ie, iao, iou(iu), ian, in, iang, 
mg, lOng. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on lesson 7-10, Units 2. 
a) Who is he? Page 35-39. 
b) Who is you best friend? Page 41-46. 
b) How many ehinese eDs do you have? Page 47-53. 
d) What is that? Page 54-58. 

3. Speaking: 
a) students can use ehinese measure words correctly . 
b) students can ask and answer the positive-negative questions. 
e) Inquiring about the owner (whose). 
d) Inquiring about the quantity of certain things (how much and how many). 
e) students can express looking for someone or something. 

4. Writing: 
a) Students can write the following ehinese characters and words: 
~~, _, ili, n,.~~, fi~,~,~, m,~, &*,~~, ~ 
~, A, *, $~, ~~, ~~, ~, ~~, ~, m, $~, ~, ~, 
xt, ~, 8~, l1lb, -, =, -, 12], Ji, /\, ~, }\, iL, +, ~~, 
m~ 

b) Numbers: 1-10; 
c) Measure words in ehinese language: --t, 5*, x, ;t:f, *eL E~, ~, J.R ... etc. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, and answer questions (lesson 7-10, unit2). 
b) Listen to the tape, and dictate words (lesson 7-10, unit2). 
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III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: 

Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lesson11-13, Units 2-3. 
a) Happy birthday to you! Page 59-63. Leam to look for someone and 

express one' s wish. 
b) I am very happy today! Page 64-67. Leam to teIl one's mood and feeling. 
e) Howold are you? Page 73-76, Learn to ask and teIl about one's age. 

3. Speaking: 
a) students ean talk about friends ,dassmates, and someone. 
b) students ean express one's mood and feeling. 
e) students ean talk about someone's identity. 
d) students ean talk about someone's age. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
1m, , 1~ , ii, 5fD, :tE, )3:jL j3~ lI, )3:) L , 33~ ) L, I9JHIL 19J~ ) L , *5G, 1:. 
B, *~, ~, *~, ~~, ~~, ~~, m, -®, ~, m~, *, 
if5f, **, 1~, ~~, *tR, OO~)L, iGA, JL ;Jj, H$:, 3~, 
Ef. 

b) Numbers: 1-100; 
e) day: yesterday, todayand tomorrow. 
d) Stroke order of Chinese eharaeters. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, and answer questions (lessonll-13). 
b) Listen to the tape, and dietate words (lessonll-13). 

6. HSK-Ievel I (Chinese Profieieney Test-levelI ): 
a) Voeabulary: (50 words) 

( b) Grammar: 5 grammar points. 
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Töökorraldus aines. 

Hüna keel 
G2 

A eourse co ns ists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Learn Chinese with me (1E~:fjt~~JZ. i-g.)-bookl People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese (*Jm~JZ. iE-)-book1. Essentials in Communication. 
Hanban. Beijing Language and Culture University 

HSK-Ievell (Chinese Profieieney Test) materials. Hanban. 
www.ehinesetest. en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eorreetly. 

b) Study Chinese syllable initials : n, h, b, p, m. 
e) Study Chinese syllable finais: a, 0, e, i, ai, ao, el, en. 

2. Reading and understanding: 
read and trans1ate the texts based on Units 1-3 
a) Hello, I'm Mike. Page 4-6. Leam the basie ways to greet people , teIl 

one' s own name and others name. 
b) My sumame is Kim, and my full name is Kim Tae-sung. Page 10-12. 

Leam to ask and teIl one's family name and given name. 
e) I eome from London of the Great Britain. Page 10-12. Leam about 

nationality and place of one's origin. 
3. Speaking: 

a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express apologies, thanks. 
e) students ask and tell their nationality and origin eaeh other. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
:fjt, 1$, ~,frf, 1~, 1['], ~tB, i1L 1m, ~ljrp, ~±, ~~L 1l4, {t~, 

~*, xt/G~, ~~~*, n,~, ~±, ~, ~,if, rO], -iAiQ, 1~, ~ 
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~, ill, *, fttB, -T )~, ~*, OOli, fE} , iJt, ~, PJj~, A, ~, 
8"1, 1? ~~, ~, i~j, n~, ~, 13, ~Ib, fA, ±~:1J, 1.S, ~t}j(, ep Iil, ~ 
~y JI3.illZ , :tg: **. 

b) Numbers 1-10; 
5. Listening: 

a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (unit 1-3). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 1-3). 

6. HSK-Ievel I (ehinese Profieieney Test ): 
a) Voeabulary: (100+50 words) 
b) Grammar: 18 gramrnar points. 
e) Sample test paper . 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them eOffeetly. 
b) Study ehinese syllable initials : d, t, f, 1, g, x. 
e) Study Chinese syllab1e finaIs: u, an, ie, uo, ang, ong, iang, iong. 

2. Reading and understanding: 
read and trans1ate the texts based on Units 4-5. 
a) I work in a company. Page 22-24. Leam to ask and teIl one's oeeupation. 
b) Howold are you? Page 28-30. Leam to ask and teIl one's age. 

3. Speaking: 
Do dia10gues eaeh other. 
a) students ean ask and answer quesions about someone's oeeupation and 

where his/her works . 
b) students ean express their likings. 
e) students ean affirm / negate the other' s questions or eomments. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
**, ~~, ~±, 0~, I~, ~~, ~*, oo~m, T~,~, $ 
I'l, ~W, 1iR, llRV!, ic1!r, j: xx , Q(1', :EJJ6~, ili!], U~~, ::k#1:, 4-
iF, =$*, /J\~Jjffi:, !L;#, gf, xlj', ~ilJ~~, ~, J~, 19!~, ~?@j, 1;:., 
~, ~JtJj, L, PJ ~ , J?: mu, F iL ~, PJT, iF ~c , jr ~ , ~, frf PJT , 
frf~ 

b) Numbers: 1-100; 
e) weeks: Monday- Sunday. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 4-5). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 4-5). 
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III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review 4 tones , light tones and half-third tone and use them eorreetly. 
b) Study ehinese syIlable initials : j, q, s, k, z, e. 
e) Study ehinese syIlable finals : u, er, in, ing, ou, ia, iou(iu), eng, iao, ian, ua, 

ual. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on Units 6-8 
a) Her boyfriend is very handsome. Page 34-36. Leam to teIl in simple 

terms about one's height, weight and general appearanee. 
b) I live in Yangguang Residential Distriet. Page 40-42. Leam to teIl one's 

loeation and address. 
e) lIike an extended family. Lesson 1,2. Page 46-47, Leam to ask and teIl 

breifly about family members. 
3. Speaking: 

Do dialogues eaeh other. 
a) students ean talk about their height ,weight and appearanee . 
b) students ean express one's wishes. 
e) students ean ask and teIl their address or a distanee . 
d) students eanask and teIl about family members. 
e) students ean teIl about one's feeling of something. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
~~1~, m, #53, ~3jft, ~, fZ<r, *, 1r.ti, yrp, 13:*, 1~, ~l! 
~,~~,~, ~~, #~,~, ~,M,~m, 0fi,~, ~~,~ 
~, ~b~, ~-=r, ~~, :fr, {1!~3*, tt., ~j]IJ, 3, ~, *, ii, 
tEii!f, %, ~, mf§], Iti%, ~, ~, ll, air, ~~, tRJJ5, /J\[x, 
~, m, ~~, ~, ~~, ~, ., ~, ~, ~m, *~, ~~~, -
~)L. 

b) Numbers: 1-1000; 
e) date: Year-Month-day. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 6-8). 
b) Listen to the tape, and dietate words (unit 6-8). 



Ainevaldkond "Matemaatika" 

Õppeained: 

lai matemaatika 
kitsas matemaatika 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliseit ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb hulga ja selle elemendi, tühihulga ning osahulga mõistet ning vastavaid 

sümboleid E, ~, 0, cja <t; 
2. tunneb hulkade ühendi ja ühisosa mõisteid ja vastavaid sümboleid u ja n; 
3. tunneb naturaal-, täis-, ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 
4. selgitab arvuhulkade N, Z, Q, I ja R omadusi; 
5. oskab teisendada perioodilist kümnendmurdu harilikuks murruks; 
6. oskab kujutada graafiliseIt reaalarvude piirkondi ja kirjutada neid sümbolites; 
7. oskab arvutada ratsionaalarvudega peast, kirjalikult ja taskuarvutil; 
8. tunneb protsendi ja promilli ning protsendipunkti mõisteid; 
9. lahendab rakendussisuga ülesandeid, s.h protsentülesandeid; 
10. oskab kasutada matemaatilist induktsiooni seaduspärasuste ja valemite 

tõestamisel; 
11. teisendab naturaalarve kahendsüsteemi ja vastupidi; 
12. sooritab nelja aritmeetilist tehet kahendsüsteemi arvudega lihtsamatel juhtudel; 
13. tunneb arvu astendamise j a juurimise tehteid; 
14. esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmenaja vastupidi; 
15. oskab sooritada tehteid astmete ja võrdsete juurijatega juurtega; 
16. defineerib arvu absoluutväärtuse; 
17. teisendab lihtsamaid ratsionaalavaldisi; 
18. teisendab lihtsamaid irratsionaalava1disi; 
19. oskab kaotada irratsionaalsust murru nimetajast; 
20. teab liitradikaali valemit ja oskab seda kasutada; 
21. selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandisüsteemi lahendi 

ning lahendihulga mõistet; 
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22. selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 

23. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaidjuurvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid; 

24. uurib võrrandi lahenduvust ja lahendite arvu sõltuvalt võrrandis sisalduvate 
parameetrite väärtustest; 

25. lahendab võrrandeid abitundmatutja tegurdamist kasutades; 
26. lahendab lihtsamaid üht ja kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 
27. arvutab kahe- ja kolmerealise determinandi väärtust; 
28. lahendab kahe tundmatuga linear- ja ruutvõrrandite süsteeme, kasutades liitmis-, 

asendus- või graafilist võtet; 
29. lahendab kahe ja kolme tundmatuga lineaarvõrrandite süsteeme determinantide 

abil; 
30. lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 
31. lahendab parameetrit sisaldavaid lineaar- ja ruutvõrrandeid; 
32. kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja 

võrrandisüsteeme lahendades; 
33. selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga 

mõistet; 
34. selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi; 
35. tunneb intervallmeetodit ning kasutab seda võrratuste lahendamisel; 
36. lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 
37. lahendab kuni kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrratusi; 
38. lahendab lihtsamaid juurvõrratusi; 
39. kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme; 
40. oskab lahendada parameetrit sisaldavaid lineaarvõrratusi; 
41. oskab graafiliselt kujutada kahe tundmatuga lineaarvõrratuse ja 

lineaarvõrratusesüsteemi lahendihulka; 
42. oskab leida antud tingimustele vastavat kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteemi 

optimaalset lahendit; 
43. teab teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide definitsioone täisnurkses 

kolmnurgas; 
44. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning 

nende väärtuste järgi nurga suuruse; 
45. lahendab täisnurkse kolmnurga; 
46. kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 
47. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid; 
48. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi; 
49. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala; 
50. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse, tangensi ja kootangensi; 
51. tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid; 
52. tuletab ja teab mõningate nurkade 0°,30°,45°,60°,90°, 180°,270°,360° siinuse, 

koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; 
53. rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valerneid; 
54. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste 

järgi nurga suuruse; 
55. teab kahe nurga summa ja vahe trigonomeetriliste funktsioonide valerneid; 
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56. tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
57. teab poolnurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
58. teab valerneid kahe nurga siinuste ja koosinuste summa ja vahe teisendamiseks 

korrutiseks; 
59. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 
60. teab kolmnurga pindala valerneid aluse ja kõrguse, kahe külje ja nendevahelise 

nurga, sise- ja ümberringjoonte raadiuste kaudu, Heroni valemit; 
61. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 
62. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 
63. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid; 
64. tunneb koordinaatide meetodit ning kasutab seda ülesannete lahendamisel; 
65. selgitab mõisteid punkti koordinaadid, vektor, punkti kohavektor, ühik-, null- ja 

vastandvektor, vektori koordinaadid, vektorite skalaarkorrutis, kahe vektori 
vaheline nurk; 

66. liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka 
koordinaatkujul; 

67. teab vektorite tehetega seotud omadusi; 
68. arvutab vektori koordinaadid algus- ja lõpp-punkti koordinaatide kaudu; 
69. arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes; 
70. kasutab vektorite ristseisuja kollineaarsuse tunnuseid; 
71. jaotab lõigu antud suhtes; 
72. lahendab kolmnurka vektorite abil; 
73. tunneb joone võrrandi mõistet; 
74. leiab lõigu keskpunkti koordinaadidja arvutab vektori pikkuse (kahe punkti 

vahelise kauguse); 
75. teab sirge tõusunurga j a tõusu mõisteid; 
76. tuletab ja koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, 

punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, telglõikudega) ning 
teisendab selle üldvõrrandiks; 

77. teab koordinaattelgedega paralleelsete sirgete ja koordinaatveerandite poolitajate 
võrrandeid; 

78. loeb sirge võrrandi erinevatest kujudest välja andmed sirge kohta; 
79. määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korralleiab 

sirgete lõikepunkti ja nurga sirgete vahel; 
80. teab paralleelsete ja ristuvate sirgete tõusude omadusi; 
81. teab ringjoone, parabooli ja hüperbooli definitsioone; 
82. koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; 
83. koostab joone võrrandit etteantud kirjelduse järgi; 
84. joonestab ainekavas esitatud jooni nende võrrandite järgi; 
85. leiab kahe joone lõikepunktid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika X klassile. Tallinn, 
Koolibri 2011 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjalI o. klassile. Tallinn, AS 
BIT 2011 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Avaldised ja arvuhulgad planeeritud tundide arv: 35 

õ p leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1 Hulkja selle element, tühihulk, osahulk, hulkade ühendja ühisosa, vastav sümboolika. 1,2 
Arvuhulkade omadused: jäljestatus, vahetujärgnevus, tihedus, kinnisus aritmeetilise tehte 
suhtes, pidevus 

2 Naturaalarvude hulkja selle omadused 3,4 
3 Vastandarv. Täisarvude hulkja selle omadused. Paaris ja paaritud arvud, nende üldkuju 3,4 
4 Murdarvud. Ratsionaalarvude hulkja selle omadused. Liht- ja liigmurd, segaarv. 3,4,5 

Ratsionaalarvudja kümnendmurrud. Ratsionaalarvude esitamine kümnendmurruna. Lõplikud 
ja lõpmatud kümnendmurrud. Puht- ja segaperioodilised kümnendmurrud, nende teisendamine 
harilikuks murruks 

5 Irratsionaalarvud. Reaalarvude hulkja selle omadused. 3,4 
6 Põhitehted reaalarwdega ja nende omadused. Reaalarvu täpne väärtus ja lähend. Avaldise 7 

väärtuse arvutamine kiljalikult, kalkulaatoriga ja programmi WIRIS abil 
7 Osa, osamäär, tervik. Protsent ja promill. Protsendipunkt. Protsentülesannete lahendamine 8,9 Keemia 
8 Induktsioon. Mittetäielik induktsioon. Matemaatilise induktsiooni meetod 10 
9 Reaalarvude piirkonnad: lõik, vahemik, poollõik, lõpmatu poollõik, lõpmatu vahemik. 6 

Hulkade ühend ja ühisosa 
10 Arvu absoluutväärtus, selle geomeetriline tähendus 15 
11 Arvusüsteemid. Positsioonilised ja mittepositsioonilised arvusüsteemid. Näiteid ajaloost: 11,12 Ajalugu 

Rooma, Babüloonia, maiade ja Vana-Kreeka numeratsioonisüsteemid. Kümnendsüsteemja 
kahendsüsteem. Arvude teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi. 

12 Täisarvulise astendajaga aste. Tehted astmetega: võrdse alusega astmete korrutamine ja 13, 14, 15, 16 
jagamine, korrutise, jagatise ja astme astendamine. Korrutamise abivalemid: mutude vahe, 
summa ja vahe mut, summa ja vahe kuup, kuupide summa ja vahe. Täisavaldise teisendamine . 

• Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Hulkliikme tegurdamine 
13 Arvu standardkuju, tehted standardkujuliste arvudega, sh kalkulaatoril 7 Keemia, fiiüsika 
14 Algebraline murd, selle taandamine ja laiendamine. Tehted algebraliste murdudega. 17 

Ratsionaalavaldise teisendamine, oma töö etappide ja saadud tulemuse kontrollimine 
programmiga WIRlS 

15 Ruutjuur. Korrutise ja jagatise ruutjuur. Liitradikaali valem 13, 14,20 
16 Arvu n-es juur. Paaris- ja paarituarvulise juurijaga juur. Tehted juurtega: korrutise ja jagatise 13,14 

juurimine, juure järgu alandamine, juure astendamine ja juurimine 
17 Astme mõiste üldistamine: ratsionaalarvulise astendajaga aste. Juure esitamine 14, 15, 18 

ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi. Tehted astmete ga ja võrdsete juurijatega 
juurtega. Tehtedjuurtega, teisendades need eelnevalt astmeteks 

18 Irratsionaalavaldisedja nende teisendamine: samased juured ja nende koondamine, 18, 19 
irratsionaalsuse kaotamine murru nimetajast, irratsionaalavaldise tegurdamine. Avaldise 
lihtsustamine 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~rjekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Võrrandid ja võrrandisüsteemid planeeritud tundid~rv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1 Võrdus, võrrand, sarnasus. Võrrandi lahend, selle õigsuse kontrollimine. Võrrandi 21,22,32 
lahendihulk. Võrrandi määramispiirkond. Samaväärsed võrrandid. Võrrandi põhiomadused. 
Võrrandi lahendamine ja lahendi õigsuse kontrollimine programmi WIRIS abil 

2 Ühe tundmatuga lineaarvõrrand, selle lahendite olemasolu. Lineaarvõrrandi graafiline 23,24,32 
lahendamine 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrrand. Mittetäielikud ruutvõrrandid. Taandamataja taandatud 23,24,32 
ruutvõrrandi lahendivalemid. Viete'i teoreem. Ruutvõrrandite lahendite arvu sõltuvus 
diskriminandist. Ruutvõrrrandi lahendite graafiline tõlgendus 

4 Murdvõrrand. Murru nulliga võrdumise tingimus. Murdvõrrandi lahendamine. Võrdekujuline 23,32 
võrrand 

5 Võrrandite samaväärsus. Näiteid võõrlahendi tekkimisest ja lahendi kaotsiminekust 22 
6 Abitundmatu kasutamine võrrandi lahendamisel. Biruutvõrrand 25,32 
7 Korrutise nulliga võrdumise tingimus. Võrrandi lahendamine tegurdamise võttega 25,32 
8 Juurvõrrand, selle lahendamine 23,32 
9 Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine 26,32 
10 Parameetrit sisaldav võrrand. Suuruse avaldamine valemist 31 Füüsika, keemia 
11 Kahe tundmatuga võrrandisüsteemid. Võrrandisüsteemi lahend, selle graafiline tähendus. 21,22,28, 32 

Võrrandisüsteemi lahendamine asendus-, liitmis- ja graafilise võttega. Võrrandisüsteemi 
lahendamine programmide WIRlS ja GeoGebra abil 

12 Kaherealine determinant ja selle kasutamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi 27,29,32 
lahendamisel 

13 Kolmerealine determinant. Sarruse reegel. Determinantide omadused. Determinandi väärtuse 27,29,32 
arvutamine programmi WIRlS abil. Kolme tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine 
determinatide abil 

14 Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. Tekstülesande 30,32 Füüsika, keemia, I 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Võrratused. Trigonomeetria I planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu .. 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Võrratuse mõiste. Range ja mitterange võrratus. Võrratuse lahend ja lahendihulk. Võrratuste 33,34, 

samaväärsus. Võrratuse omadused 
2 Ühe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendamine. Lahendihulga kujutamine arvteljel. 36,39, 

I 
Võrratuse lahendamine ja leitud lahendihulga õigsuse kontrollimine programmide WIRIS ja 
GeoGebra abil 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrratus, selle lahendamine ruutfunktsiooni graafikule tuginedes 36,39 
4 Intervallmeetodi kasutamine võrratuse lahendamisel. Korrutise nulliga võrdumise tingimus, 35,39 

kordsed nullkohad. Märgijoone joonestamine ja lahendihulga lugemine jooniselt 
5 Murdvõrratus, selle lahendamine intervallmeetodil 36,39 I 

6 Ühe tundmatuga võrratusesüsteemid, võrratusesüsteemi lahendihulk 33,34,36,39 I 
7 Parameetrit sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 39,40 
8 Absoluutväärtust sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 37,39 
9 Juurvõrratused 38,39 
10 Kahe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendihulk. Rajasirge 39,41 
11 Kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteem, selle lahendihu&: 39,42 
12 Graafiline lineamplaneerimine. Planeelimisülesanne, kitsendused. Sihifunktsioon. 42 

Samaväärtuspunktid, samaväärtusjoon 
13 Nurga kraadimõõt. Teravnurga siinus, koosinus, tangensja kootangens täisnurkses 43,44,46 Geograafia 

kolmnurgas. Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Nurga trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtuste ning nende järgi nurga suuruse leidmine kalkulaatoril i 

14 Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. Nurkade 30°, 45° ja 60° 46,47 
trigonomeetriliste fimktsioonide täpsed väärtused. Trigonomeetrilise avaldise teisendamine ja 
väärtuse arvutamine 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
15 Täisnurkse kolmnurga lahendamine. Lahendatava kolmnurga joonestamine ning oma 45 Füüsika 

arvutuste kontrollimine programmiga GeoGebra. Valguse langemisnurga erinev tõlgendamine 
fiiüsikas ja ülejäänud loodusteadustes 

16 Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria kasutamine tasandiliste kujundite puuduvat e elementide 45 
leidmisel 

- --
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (4.) teema nimetus: Trigonomeetria II plane~itud tundide arv: 35 

--

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Nurga mõiste üldistamine. Nurkade liigitamine: lõpphaara pöörlemise suuna järgi, võrreldes 53 
nurkadega O°, ±90°, ±I80° ja ±360°, lõpphaara asendijärgi koordinaatteljestikus. Nurga 
esitamine kujul a+ n . 3600 

2 Mistahes nurga siinus, koosinus, tangens ja kootangens. Trigonomeetriliste funktsioonide 50,53,54 Füüsika 
märgid koordinaatveerandites. Täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. 
Trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste ja nende järgi nurga suuruse leidmine kalkulaatoril. 
Nurga siinus, koosinus ja tangens programmis WIRIS 

3 Täisnurga kordsete nurkade trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused 52 
4 Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel 51 
5 Taandamisvalemid (nurkade 1800 ja 3600 kaudu) 53 
6 Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 53 
7 Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Radiaan- ja kraadimõõdu vaheline seos. Detsimaalkraadimõõt 48 Geograafia 

(informatiivselt). 
8 Ringjoome kaare pikkus ja sektori pindala 49 Füüsika 
9 Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Taandamisvalemid (nurkade 90° 55 

ja 270° kaudu)' 
10 Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 56 
11 Poolnurga trigonomeetrilised funktsioonid 57 
12 Trigonomeetriliste funktsioonide summa ja vahe teisendamine korrutiseks 58 
13 Trigonomeetriliste avaIdiste teisendamine 59 
14 Kolmnurga pindala valemid 60 
15 Siinusteoreemja selle kasutamine 61,62 
16 Koosinusteoreemja selle kasutamine 

---~ 

61,62 
--~ -

* Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
17 Kolmnurga lahendamine 61 
18 Trigonomeetria rakendamine erinevate eluvaldkondade ülesannete lahendamisel 63 Füüsika 

--
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~~korranumber: 5. (5.) teema nimetus: Vektor tasandil. Joone võrrand planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Arvtelg. Arvtelje kahe punkti vaheline kaugus. Arvtelje lõigu keskpunkti koordinaat. Punkti 64 

ristkoordinaadid tasandil. Koordinaatide meetod 
2 Tasandi lõigu keskpunkti koordinaadid 65 
3 Lõigu projektsioonid koordinaattelgedel. Lõigu pikkus ehk kahe punkti vaheline kaugus 74 

tasandil 
4 Vektori ja skalaari mõisted. Vektori algus- ja lõpp-punkt. Seotud vektor ja vabavektor. 70 Füüsika 

Samasihilised ehk kollineaarsed, samasuunalised ja vastassuunalised vektorid. Vektorite 
võrdsus 

5 Kujundi lüke. Vektorite summa. Vektorite liitmine: kolmnurga-, rööpküliku- ja 66,67 Füüsika 
hulknurgareegel. Vektorite liitmise omadused: kommutatiivsus ja assotsiatiivsus 

6 Vastandvektor, nullvektor. Vektorite lahutamine 65,66 
7 Vektori korrutamine arvuga. Arvu ja vektori korrutamise omadused: assotsiatiivsus, 

distributiivsus arvude ja vektorite liitmise suhtes. Ühikvektor 
65,66,67 

8 Vektori komponendid 65 Füüsika 
9 Ristuvad ühikvektorid. Vektori projektsioonid koordinaattelgedel. Vektori koordinaadidja 65 

pikkus. Punkti kohavektor. Ühikvektori koordinaadid 
10 Lineaartehted vektoritega koordinaatkujul: vektorite summa, arvuga korrutatud vektori, 66, 70 

vastandvektori ja vektorite vahe koordinaadid. Vektorite kollineaarsuse tunnus 
11 Otspunktidega antud vektori koordinaadid 68 
12 Lõigu jaotamine antud suhtes * 71 Kunst 

13 Kahe vektori vahelise nurga mõiste. Vektorite skalaarkorrutis, selle erijuhud. Vektorite 65 Füüsika 
ristseisu tunnus. Vektori skalaarruut. Skalaarkorrutise omadused 

14 Skalaarkorrutise avaldamine koordinaatide kaudu. Kahe vektori vahelise nurga arvutamine 69 

• Ka1dkitjas esitatud teemade käsitlemise ja oodatavate õpitulemuste nõutavuse otsustab aineõpetaja 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

15 Kolmnurkade lahendamine vektorite abil 72 
16 Sirge võrrandi mõiste. Koordinaatteljestiku suhtes eriasendis olevate sirgete võrrandid 73,77,78,84 
17 Kahe punktiga määratud sirge võrrand. Sirge võrrand telglõikudes 76,78,84 
18 Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand 76,78,84 
19 Sirge tõusunurk. Tõusev ja langev sirge. Sirge tõus. Punkti ja tõusuga ning tõusu ja 75,76,78,84 

algordinaadiga määratud sirge võrrand 
20 Sirge üldvõrrand. Sirgete joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 76,84 
21 Kahe sirge vastastikused asendid tasandil: ühtivad, paralleelsed ja lõikuvad sirged. 79,80 

Paralleelsete ja ristuvate sirgete tõusude omadused 
22 Sirgetevaheline nurk. Sirgete lõikepunkt. Tulemuste kontrollimine programmiga GeoGebra 79 
23 Ringjoone definitsioon, ringjoone keskpunkt ja raadius. Ringjoone võrrand keskpunkti ja 81,82,84 

raadiuse kaudu ning üldvõrrand 
24 Parabool y = ax~ + bx + e, selle asendi sõltuvuse uurimine parameetritest a, b ja e (programmi 81,82,84 Füüsika 

GeoGebra abil). Parabooli joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 
25 

Hüperbool y = ~ , selle asendi sõltuvuse uurimine parameetrist a (programmi GeoGebra abil). 
81,82,84 

x 
Hüperbooli joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 

26 Joone võrrandi mõiste, joone võrrandi koostamine kitjelduse põhjal 73,83 
27 Kahe joone lõikepunktide alVUtamine. Lõikepunktide alVU ja lõikepunktide leidmine 85 

programmi GeoGebra abil 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliseit kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliseit ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust 
2. selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja omadusi; 
3. selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning 

leiab nende arvu; 
4. selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja 

mittevälistavate sündmuste summa tähendust; 
5. arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi; 
6. selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust; 
7. kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; 
8. kasutab Bemoulli valemit tõenäosust arvutades; 
9. selgitab valimi ja üldkogumi mõistet; 
10. selgitab andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse 

tähendust; 
11. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel 

järeldusi jaotuse või uuritava probleemi kohta; 
12. leiab valimijärgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 
13. kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega; 
14. selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid 

mõisteid; 
15. kirjeldab graafiliseit esitatud funktsiooni omadusi; 
16. skitseerib graafikuid ning joonestab neid arvutiprogrammidega; 
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17. selgitab pöördfunktsiooni mõistet; 

18. leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib või joonestab vastavad 

graafikud; 

19. esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 

20. leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonna algebraliselt; 

21. kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 

22. uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f(x) graafiku seost funktsioonide 

y = f(x) + a, y = f(x + a), y = feax), y = af(x) graafikutega; 

23. selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise 

jada mõistet; 

24. tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa; 

25. tuletab hääbuva geomeetrilise jada summa valemi; 

26. rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada summa ning üldliikme valerneid 

ülesandeid lahendades; 

27. lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva 

geomeetrilise jada põhjal; 

28. selgitab jada piirväärtuse olemust; 

29. arvutab jada piirväärtuse; 

30. teab arvude 1t ja e tähendust; 

31. selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 
32. lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

33. kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = eX omadusi; 

34. selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; 

35. oskab 10garitmida ning potentseerida lihtsamaid avaldisi; 
36. kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 

37. joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikuIt 

funktsioonide omadusi; 

38. lahendab lihtsamaid eksponentvõrrandeid ning -võrratusi; 

39. lahendab lihtsamaid logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 

40. kasutab eksponent- ja 10garitmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning 

uurides; 

41. selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet; 

42. selgitab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet; 

43. joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikuIt 

funktsioonide omadusi; 

44. leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud 

piirkonnas; 

45. lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi; 

46. selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet; 

47. selgitab tuletise fiiüsikalist ja geomeetrilist tähendust; 

48. tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 

eeskirjad; 
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49. rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 
eeskirju; 

50. leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise; 
51. koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 
52. selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga; 
53. selgitab funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja; 
54. leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; 
55. leiab funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 
56. uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku; 
57. leiab funktsiooni suurimaja vähima väärtuse etteantud lõigul; 
58. lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga). 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Tapersüm. Matemaatika lisamaterjalIl. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber: _ 1. (6.) teema nimetus: Tõenäosus, statistika planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Kombinatoorika. Kombinatoorika liitmislause ja korrutamislause. Permutatsioonid, Bioloogia 

variatsioonid ja kombinatsioonid 
2 Katse ja sündmus. Elementaarsündmus, elementaarsündmuste ruum. Kindel, võimatu ja 

juhuslik sündmus. Vastandsündmus 
3 Sündmuse klassikaline tõenäosus. Soodsad võimalused ja kõik võimalused. Tõenäosuse 

omadused 
4 Statistiline tõenäosus. Sagedus ja suhteline sagedus. Programmi "Tõenäosusteooria" 

kasutamine 
5 Sündmuse geomeetriline tõenäosus 
6 Sündmuste korrutis ja summa. Teineteist välistavad ja mittevälistavad sündmused. Sündmuste 

summa tõenäosus. Sündmuste korrutise tõenäosus. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused 
7 Juhuslik suurus, selle tõenäosusfunktsioon. Tõenäosusfunktsiooni põhiomadus. 

Jaotusfunktsioon. Jaotuspolügoon 
8 Juhusliku suuruse arvkarakteristikud: keskväärtus, mood, mediaan, dispersioonja 

standardhälve 
9 Bernoulli valem. Binoomjaotus ja selle karakteristikud 
10 Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Pidevad ja diskreetsed Kodanikualgatus ja Ühiskonna-

suurused ettevõtlikkus õpetus 
11 Statistilise kogumi analüüsimine ühe tunnuse järgi .. Statistiline rida ja variatsioonrida. Teabekeskkond 

Sagedustabel. Sagedushulknurk. Jaotustabel 
12 Paiknevuse karakteristikud: aritmeetiline keskmine, mediaanja mood. Hajuvuse 

karakteristikud: ülemine ja alumine kvartiil, dispersioonja standardhälve. Järeldused jaotuse 
kohta 

13 Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja 
14 Normaaljaotus (näidete põhjal) 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
15 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel 
16 Andmetöötlusprojekt, mis realiseeritakse arvutiga Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 
Kultuuriline 
identiteet 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (7.) teema nimetus: Funktsioonid I. Arvj adad planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 a Tervis ja ohutus Füüsika 

Võrdeline seos y = ax, pöördvõrdeline seos y = - ning lineaarfunktsioon y = ax + b, nende x 
graafikud. Graafikute asendi sõltuvus võrrandi kordajatest. Graafikute skitseerimine ja 
joonestamine programmiga GeoGebra ka järgnevate teemade puhul 

2 Ruutfunktsioon y = wc- + bx + e, selle graafik. Parabooli asendi sõltuvus võrrandi kordajatest Tervis ja ohutus Füüsika 
3 Sõltumatudja sõltuvad suurused. Jäävad ja muutuvad suurused 
4 Funktsiooni mõiste. Funktsiooni argument. Funktsiooni üldtähis. Määramispiirkond ja 

muutumispiirkond 
5 Funktsiooni esitusviisid 
6 Määramispiirkonna osades erinevalt defineeritudfunktsioonid 
7 Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, nende leidmine graafikuIt ja Geograafia 

algebraliseIt 
8 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Ekstreemumkohad ja ekstreemumid. Kasvamis- ja Füüsika, 

kahanemisvahemike ning ekstreemumkohtade leidmine graafiku abil geograafia 
9 Paaris- ja paaritu funktsioon, nende graafikute sümmeetria 
10 Naturaalarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = x, y =::l, y = Xi), nende graafikud ja 

omadused 
11 Negatiivse täisarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = x -I, Y = X 2), nende graafikud ja 

omadused 
12 Pöördfunktsioon, seos funktsiooni ja selle pöördfunktsiooni graafiku vahel 
13 

Murrulise astendajaga astmefunktsioonid (y = ..[x ,y = vx ), nende graafikud ja omadused 
14 Liitfunktsioon, selle esitamine lihtsamate funktsioonide kaudu 
15 Funktsiooni graafiku teisendused: funktsioonide y = f(x) + a, y = f(x + a), y = f(ax), y = -fcx), 

y = af(x), y = Jf{x)1 graafikute ja funktsiooni y = f(x) graafiku seoste uurimine arvuti abil 
16 Arvjada mõiste. Jada üldliige, üldliikme valem. Jadade liigid 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
17 Aritmeetiline jada, jada vahe. Aritmeetilise jada üldliikme valem 
18 Aritmeetilise jada omadused. Aritmeetilise jada esimese n-i liikme summa 
19 Geomeetriline jada, jada tegur. Geomeetrilise jada üldliikme valem Bioloogia, 

majandusõpetus 
20 Geomeetrilise jada omadus. Geomeetrilise jada esimese n-i liikme summa 
21 Arvjada piirväärtuse mõiste. Lõplikja lõpmatu piirväärtus. Koonduv ja hajuv jada. Mõistete Füüsika, 

visualiseerimine arvutil bioloogia 
22 Jada piirväärtuse arvutamine. Määramatus ja sellest vabanemine 
23 Hääbuva jada mõiste. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa 
24 Arvud nja e piirväärtusena Ajalugu 
25 Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena. Korrapärase hulknurga sise- ja 

~-

ümberringjooned ja -ringid 
-
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (8.) teema nimetus: Funktsioonid II. Polünoomid planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'P] peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Laenud ja intressid Tervis ja ohutus Keemia, 

bioloogia 
2 Eksponentfunktsioonid, nende graafikudja omadused. Eksponentfunktsioony = eX

• Graafikute Tervis ja ohutus 
joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 

3 Eksponentvõrrandid. Rakenduslikke ülesandeid 
4 Arvu logaritm, järeldused logaritmi definitsioonist. Logaritmi alus ja logaritmitav. Kümnend- Keemia 

ja naturaallogaritm kalkulaatoril.Logaritm programmides GeoGebraja WIRIS 
5 Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Avaldise logaritmimine ja potentseerimine 
6 Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmitava ja logaritmi aluse vahetamine. 

Mistahes alusellogaritmi leidmine kalkulaatoril 
7 Logaritmfunktsioonid, nende graafikud ja omadused. Funktsiooni määramispiirkonna 

leidmine. Graafikute joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 
8 Logaritmvõrrandid: lahendamine logaritmi definitsiooni järgi ja omaduste põhjal, Füüsika, keemia 

ruutvõrrandiks teisenduv võrrand, aluse muutmisega võrrandid, tegurdamisvõttega lahenduv 
võrrand. Rakenduslikke ülesandeid 

9 Eksponentvõrratused, nende lahendamine eksponentfunktsiooni graafiku omadustele 
tuginedes 

10 Logaritmvõrratused, nende lahendamine logartitmfunktsiooni graafiku omadustele tuginedes 
11 Polünoomi mõiste. Polünoomi kordajad, pealiige ja aste. Polünoomi jäägiga jagamine * 

12 Bezout' teoreem 
13 Polünoomi väärtuse arvutamine. Homeri skeem 
14 Polünoomi nullkohad. Polünoomi tegurdamine nullkohtade abil 
15 Algebraliste võrrandite ratsionaallahendid 

--

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj eko!Tanumber: 4. (9.) !t":ema nimetus: ... Funktsiooni pürväärtus ja tuletis planeeritud tundide arv: 35 

- --- _ .. -

õ 'P' leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
m 

Lõiming 

1 Trigonomeetria kordamine 
2 Perioodilised ja mitteperioodilüed funktsioonid. Funktsiooni periood 
3 Siinusfunktsioon, selle graafik ja omadused. Graafiku joonestamine käsitsi ning programmiga Füüsika 

GeoGebra 
4 Koosinusfunktsioon, selle graafikja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning Füüsika 

programmiga GeoGebra 
5 Tangensfunktsioon, selle graafikja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning 

programmiga GeoGebra 
6 Mõisted aresin m, areeos m ja arctan m 
7 Funktsioonid y = a sin kx, y = a eos kx ja y = a tan kx, graafikute sõltuvus kordajatest aja k. Füüsika 

Graafikute uurimine programmiga GeoGebra 
8 Trigonomeetrilised võrrandi mõiste. Trigonomeetrilised põhivõrrandid 
9 Võrrandi sin x = m lahendamine: üldlahendja erilahendid etteantud piirkonnas 
10 Võrrandi eos x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
11 Võrrandi tan x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
12 Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine: ruutvõrrandiks teisenduvad võrrandid, 

tegurdamisvõttega lahenduvad võrrandid, homogeensed võrrandid* 
13 Trigonomeetriliste võrratuste lahendamine, tuginedes vastavate funktsioonide graafikutele 
14 Funktsiooni piirväärtuse mõiste 
15 Funktsiooni pidevus. Katkevuskohad 
16 Funktsiooni piirväärtuse arvutamine: tehetega seotud piirväärtuse omadused. Määramatus, 

sellest vabanemine. Lõpmatu piirväärtus. Piirväärtus lõpmatus e kohal. Piirväärtuse leidmine 
programmiga WIRIS 

* KaldkiIjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
17 p" .... r sinx llrvaartus un--

X~O x 
18 Argumendi muut ja funktsiooni muut. Funktsiooni pidevuse tunnus 
19 Hetkkiirus 
20 Joone puutuja tõus 
21 Funktsiooni tu1etis, tuletis kui funktsioon. Funktsiooni diferentseeruvuse seos pidevusega 
22 Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletis 
23 Astmefunktsiooni tuletis. Funktsiooni tuletise leidmine, s.h. programmiga WIRIS 
24 Liitfunktsiooni tuletis 
25 Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised 
26 Funktsiooni teine tuletis 
27 Logaritmfunktsiooni tuletis 
28 Pöördfunktsiooni tuletis 
29 Eksponentfunktsiooni tuletis 
30 Arkusfunktsioonide tuletised 
31 Tuletiste tabel 

L. 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5. (lO.) teema nimetus: Tuletise rakendused planeeritud tundide arv: 35 

õ 
"-

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

1 Joone puutuja tõus 
2 Joone puutuja võrrand: joone punkti läbiv putuja; puutuja, mis on paralleeIne või risti antud 

sirgega 
3 Joone normaali võrrand 
4 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Kasvamis- ja kahanemisvahemike leidmine tuletise 

abil 
5 Funktsiooni ekstreemumid, nende leidmine. Ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav 

tingimus. Ekstreemumi liigi määramine esimese ja teise tuletise abil 
6 Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul 
7 Funktsiooni kumerus, nõgusus ja käänupunktid. Kumerus- ja nõgususvahemike ning 

käänukohtade leidmine teise tuletise abil 
8 Funktsiooni graafiku asümptoodid: rõht- ja kaldasümptoodi leidmine 
9 Funktsiooni uurimisülesanne. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal 
10 Murdratsionaalsedfunktsioonid 
11 Rakenduslikke ülesandeid funktsiooni tuletise kasutamise kohta Füüsika, 

majandus 
12 Ekstreemumülesanded Keskkond ja Majandus 

ühiskonna 
jätkusuutlik areng 

13 Funktsiooni diferentsiaal, selle kasutamine ligikaudsetes arvutustes 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliseIt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. selgitab algfunktsiooni mõistet; 
2. leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale integraalide tabeli, 

integraalide omaduste ja muutuja vahetuse järgi; 
3. selgitab kõvertrapetsi mõistet; 
4. rakendab Newton-leibnizi valemit määratud integraali arvutamisel; 
5. arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi ja mitmest osast koosneva 

pinnatüki pindala; 
6. arvutab määratud integraali abil pöördkeha ruumala; 
7. selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi; 
8. kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel; 
9. uurib arvutitega geomeetrilisi kujundeid ja nende omadusi; 
10. kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel arvuti abil; 
11. selgitab kolmnurkade võrdsuse ja samasuse tunnuseid; 
12. selgitab sarnaste hulknurkade omadusi; 
13. selgitab hulknurkade ümbermõõduja pindala arvutamist; 
14. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid; 
15. kasutab geomeetrilisi kujundeid ja nende mudeleid ümbritseva ruumi objektide 

uurimisel; 
16. kirjeldab punkti koordinaate ruumis; 
17. selgitab ruumivektori mõistet ja lineaartehteid vektoritega; 
18. selgitab vektorite kollineaarsuse ja komplanaarsuse tunnuseid ja vektori 

skalaarkorrutist; 
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19. tuletab sirge ja tasandi võrrandid; 
20. kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 

21. arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse j a kahe vektori vahelise 

nurga; 
22. koostab sirge ja tasandi võrrandeid; 

23. määrab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vastastikuse asendi ja arvutab 
nendevahelise nurga; 

24. kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesannete lahendamisel; 
25. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike; 
26. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade pindalade arvutamise valerneid; 

27. tuletab silindri, koonuse või kera ruumala arvutamise valemi; 
28. kujutab joonisel ruumilisi kehasid (prisma, püramiid, silinder, koonus, kera) ja 

nende lihtsamaid lõikeid; 

29. arvutab kehade pindalaja ruumala; 
30. arvutab kehade ja tasandi lõike pindala; 
31. kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte 

uurides; 
32. selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 
33. tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke mudeleid ja funktsioone; 

34. kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleid ja 
meetodeid; 

35. lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 
36. märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 
37. koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning 

kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 
38. kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjalIl. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~ärjekorranumber: 1. (11.) teema nimetus: Integraal. Planimeetria kordamine planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'P leSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Funktsiooni tuletise kordamine Füüsika 
2 Algfunktsioon 1 
3 Määramata integraal. Integreerimise põhivalemid. Integraali omadused. Määramata integraali 2 

leidmine programmiga WIRIS 
4 Muutuja vahetus integreerimisel (kui argumendiks on lineaarfunktsioon) 2 
5 Kõvertrapetsi pindala piirväärtusena 3 
6 Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem 4 
7 Määratud integraali omadused. Integraali arvutamine. Määratud integraali leidmine 4,5 

programmiga WIRIS 
8 Summamärk 
9 Määratud integraal piirväärtusena 4 
10 Tasandilise kujundi pindala arvutamine integraali abil (mitmest osast koosnev kujund, kahe 5 

kõveraga piiratud kujund) 
11 Keha ruumala kui integraal. Cavalieri printsiip. Ruumala arvutamine integraali abil 6 
12 Pöördkeha ruumala arvutamine integraali abil 6 
13 Töö arvutamine integraali abil Füüsika 
14 Kahe sirge lõikumisel tekkivad nurgad: tippnurgad, kõrvunurgad ja nende omadused. Kahe 7,8,9,10 

sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekkivad nurgad: põiknurgad, lähisnurgad, kaasnurgad. 
Kahe sirge paralleelsuse tunnused 

15 Kolmnurk,selle sise- ja välisnurk. Kolmnurga sisenurkade summa. Kolmnurkade võrdsuse Il 
tunnused. Kolmnurga ümbermõõt. Kolmnurga pindala erinevad valemid 

16 Nurgapoolitaja,selle omadus. Kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga 7, 8,9,10,11 
siseringjoon 

17 Lõigu keskristsirge, selle omadus. Kolmnurga külgede keskristsirged. Kolmnurga 7,8,9, 10,11 
, 

ümberringj oon 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
18 Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus 7,8,9, 10, 11 
19 Kolmnurga kesklõik, selle omadus 7,8,9, 10, 11 
20 Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas: Eukleidese teoreem, teoreem täisnurkse 7, 8,9,10, 11 

kolmnurga kõrgusest, Pythagorase teoreem Täisnurkse kolmnurga pindala 
21 Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurga ümbermõõt. 13 

Korrapärase hulknurga pindala 
22 Hulknurkade sarnasus, sarnasustegur. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade 12 

suhe. Kolmnurkade samasuse tunnused 
23 Hulknurga sise- ja ümberringoon. Kõõl- ja puutujahulknurk 13 
24 Rööpkülik, selle erilügid (romb, ristkülik, ruut) ja omadused. Rööpküliku, rombi, ristkülikuja 7,8,9,10,14,15 

ruudu pindala 
25 Trapets, selle liigid ja omadused. Trapetsi pindala 7,8,9,10,14,15 
26 Trapetsi kesklõik, selle omadus 7,8,9, 10, 14,15 
27 Ringjoon, ringjoone ja kaare pikkus. Ring, ringi ja sektori pindala 7,8,9,10 
28 Kesknurkja piirdenurk. Piirdenurga omadus. Thalese teoreem 7,8,9, 10, 11 
29 Ringjoone lõikaja ja puutuja. Puutuja omadused 7,8,9,10 
30 Rakenduslikud geomeetriaülesanded (nii arvutuslikud kui tõestusülesanded) 14 
31 Kujundite ja nende omaduste uurimine ning konstruktsioonülesanded programmi WIRIS abil 9,10 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
---_ .. - --



(""'\ ~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (12.) teema nimetus: Geomeetria I planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1 Sirgete vastastikused asendid ruumis: paralleelsed, lõikuvadja kiivsirged. Kahe sirge vaheline 20,23 
nurk. Ristuvad sirged. Kiivsirgete vaheline nurk 

2 Sirge ja tasand ruumis: sirge on tasandiga paralleeIne, sirge lõikab tasandit, sirge asub 20,23 
tasandil. Sirge ja tasandi ristseis, ristseisu tunnus. Tasandi normaal. Punkti projektsioon 
tasandil, punkti kaugus tasandist 

3 Sirge ja tasandi vaheline nurk. Nurga projektsioon tasandil. Kolme ristsirge teoreem 23 
4 Kaks tasandit ruumis: paralleelsed ja lõikuvad tasandid. Kahe tasandi paralleelsuse tunnus. 23 

Kahe tasandi vaheline kaugus. Kahe tasandi vaheline nurk 
5 Hulknurga projektsiooni pindala 23 
6 Kahetahuline nurk. Mitmetahuline nwk. Kumera mitmetahulise nurga tasanurkade omadused. 

Regulaarsed hulktahukad* 
7 Kordamine: punkti koordinaadid sirgel ja tasandil, vektor tasandil, sirge võrrand tasandil 
8 Tehted vektoritega ruumis geomeetrilisel kujul 17 
9 Ristkoordinaadid ruumis. Punkti asukoha märamine ruumis: abstsiss,ordinaat ja aplikaat. 16,17 

Oktandid. Punkti kohavektor 
10 Vektori koordinaadid ruumis. Vektori komponendid. Tehted vektoritega koordinaatkujul. 17,18,20 Füüsika 

Vektorite skalaarkorrutis. Vektori skalaarruut. Vektori pikkus 
11 Nurk vektorite vahel. Vektorite kollineaarsuse tunnus ja ristseisu tunnus 20 
12 Otspunktidega määratud vektorikoordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kollineaarsed 20 

punktid 
13 Komplanaarsed punktid. Komplanaarsed vektorid. Vektorite komplanaarsuse tunnus, vektori 18 

avaldamine kolme mittekomplanaarse vektori kaudu. Komplanaarsuse tunnus koordinaatkujul 

* KaldkiIjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 



~, ~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

14 Sirge võrrandid ruumis: punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrandid, sirge 19,22 
parameetrilised võrrandid, kahe ~unktiga määratud sirge võrrandid 

15 Võrranditega antud sirgete vastastikuse asendi määramine. Kahe sirge lõikepunkti ja 23 
sirgetevahelise nurga leidmine 

16 Punkti ja normaalvektoriga määratud tasandi võrrand. Punkti ja rihivektoritega määratud 19,22 
tasandi võrrand 

17 Võrranditega antud sirge ja tasandi vastastikuse asendi määramine. Sirge ja tasandi 23 
lõikepunkti ja nendevahelise nurga leidmine 

18 Võrranditega antud kahe tasandi vastastikuse asendi määramine, kahe tasandi lõikesirge 23 
võrrandid. Kahe tasandi vahelise nurga leidmine 

19 Rakendusülesanded 24 Füüsika 
--~ 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 3. (13.) teema nimetus: Geomeetria II planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Hulktahukad. Hulktahukate ja nende pinnalaotuste uurimine programmiga Poly. Hulktahukate 25 Tehnoloogia ja 
ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra innovatsioon 

2 Prisma, selle tipud, servad ja tahud. Püstprisma ja kaldprisma. Prisma kõrgus. Korrapärane 25,26,28,29,30 
prisma. Prisma diagonaal- ja ristlõige. Prisma pinnalaotus. Prisma pindala ja ruumala. 

3 Püramiid, selle tipp, servad ja tahud. Püramiidi kõrgus. Püramiidi diagonaallõige. Korrapärane 25,28,29,30 Ajalugu 
püramiid, selle telgja apoteem. 

4 Püramiidi põhjaga paralleeIn:: lõige, selle omadused 28,29,30 
5 Püramiidi pinnalaotus. Püramiidi pindala ja ruumala 26,28,29 
6 Tüvipüramiid, selle servad ja tahud. Tüvipüramiidi kõrgus. Korrapärane tüvipüramiid, selle 28,29 

apoteem. Tüvipüramiidi pinnalaotus ja pindala. Tüvipüramiidi ruumala * 
7 pöördkehad. Pöördkehade ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra 25,28,29,30 
8 Silinder. Silindri moodustaja, raadius ja kõrgus. Silindri telgIõige ja ristlõige. Silindri 25,26,27,28,29,30 

pinnalaotus ja pindala. Silindri ruumala 
9 Koonus, selle moodustaja, kõrgus ja põhja raadius. Koonuse telglõige ja lõige põhjaga 25,26,27,28,29,30 

paralleeIse tasandiga. Koonuse pinnalaotus ja pindala. Koonuse ruumala 
10 Tüvikoonus, selle moodustaja, põhjade raadiused ja kõrgus. Tüvikoonuse pinnalaotus ja 28,29 

pindala. Tüvikoonuse ruumala 
11 Kera, selle raadius. Sfäär. Kera suurring ja suurringjoon. Kera pindala ja ruumala 25,26,27,28,29,30 Geograafia, 

fuüsika 
12 Kera osad. Segment, selle põhi ja kõrgus. Segmendi külgpindala ja ruumala. Kera kiht, selle 26,28,29,30 Füüsika 

põhjad ja kõrgus. Sfääri vöö ja selle pindala. Kera kihi ruumala. Kera sektor, selle pindala ja 
ruumala 

13 Rakenduslikud ülesanded, s.h. kombineeritud kehadega 28,29,31 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema ~~rsusevõi Matemaatika rakendused, reaalsete Kursusele või teemale 

järjekorranumber: _ ,_4. (14.) teema nimetus: protsesside uurimine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

I Matemaatilise mudeli tähendus. Nähtuse modelleerimise etapid. Mudeli headuse ja 32,33,36,37,38 
rakendatavuse hindamine 

2 Võrrand kui ülesande matemaatiline mudel. Tekstülesannete, s.h. protsentülesannete 35,36,37,38 Teabekeskkond, Keemia 
lahendamine võrrandi abil Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
3 Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone ningjadasid rakendavad mudelid loodusteadustes: 33,34,36,37,38 Teabekeskkond, Füüsika, 

füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias Tehnoloogia ja bioloogia 
innovatsioon 

4 Mudelid majandusteadustes: nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid, marginaalfunktsioonid 33,34,37,38 Teabekeskkond, Majandus- ja 
Tehnoloogia ja ettevõtlusõpe 
innovatsioon 

5 Mudelid tehnoloogia valdkonnas: materjalikulu arvutused 36,37,38 Teabekeskkond, Tehnoloogia 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon 



(1 ~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Gümnaasiumi matemaatikakursuse Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 AvaIdiste teisendamine 
2 Võrrandid ja võrrandisüsteemid 
3 Võrratused ja võrratusesüsteemid 
4 Trigonomeetria 
5 Vektor tasandil 
6 Joone võrrandid 
7 Tõenäosuse arvutamine 
8 Statistika 
9 Funktsioonid 
10 Jadad 
11 Logaritm- ja eksponentvõrrandid 
12 Funktsiooni piirväärtus ja tuletis, funktsiooni uurimine 
13 Ekstreemumülesanded 
14 Tasandilised kujundid 
15 Hulktahukad ja pöördkehad 
16 Integraal 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium 1 Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve. 
2. Eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust. 
3. Selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi. 
4. Lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid. 
5. Sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise 
astendajaga astmeteks. 
6. Teisendab lihtsamaid ratsionaal-jajuuravaldisi. 
7. Lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning õhe tundmatuga lineaarvõrratuste 
süsteeme. 
8. Lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 
võrrandisüsteemide abil. 
9. Defineerib mistahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi. 
10. Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 
11. Teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtuja vastupidi. 
12. Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 
13. Rakendab kolmnurga pindala valerneid, siinus- ja koosinusteoreemi. 
14. Lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpkülikuja hulknurga pindala, 
arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui osa pindala. 
15. Lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 
16. Selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate. 
17. Tunneb sirget, ringjoont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete 
vastastikuseid asendeid tasandil. 
18. Liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui 
ka koordinaatkujul. 
19. Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisuja kollineaarsuse 
tunnuseid. 
20. Koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja 
algordinaadiga, kahe punktiga. 
21. Määrab sirgete vastastikused asendid tasandil. 
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22. Koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi. 
23. Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi. 
24. Leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge). 
25. Kasutab vektoreidjajoone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Ve1sker, Matemaatika 10. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I ~ursuse või teema Kursusele või teemale 

j ärj ekorranumber: 1. (1.) mmetus: Arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. planeeritud tundide arv: 35 

õ .. 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted nr Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

I. Arvuhulgad N, Z ja Q, nende omadused 1 

2. Irratsionaalarvud ja reaalarvud 1 Teabekeskkond Keemia 

3. Arvtelje piirkonnad. Võrratuse mõiste ja omadused 2,3 

4. Reaalarvu absoluutväärtus 2 

5. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 6 

6. Täisarvulise astendajaga aste 5 

7. Arvu n-es juur 5 i 

8. Astme mõiste üldistamine: ratsionaalarvulise astendajaga aste 5 

9. Tehted astmete ga ning tehete näited võrdsete juurijatega juurtega 5 

10. Lihtsamate juuravaldiste lihtsustamine 6 

Il. Murdvõrrand 4 
I 

12. Lineaarvõrratused .Ruutvõrratused, lahendite kujutamine arvte1jel parabooli abil 7 !TK 

13. Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil 8 Teabekeskkond Füüsika 

14. Reaalsete kontekstidega protsentülesanded 8 Keemia I 
----- - I 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~~korranumber: 2. (2.) teema nimetus: Trigonomeetria planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria kordamine 12 
2. Nurga mõiste üldistamine 9 
3. Radiaanmõõt 11 Füüsika 
4. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (siinus, koosinus, tangens) 9 
5. Nende nurkade väärtused Ou, 30u 

, 60u
, 90u

, 180u
, 270u ja 360u 9 

6. Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni periood. 12 
7. Funktsioonide y = sin x, y = eos x, y = tan x graafikud 10 Teabekeskkond Füüsika 
8. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse arvutamine 14 Teabekeskkond 
9. Ringi sektori kui ringi osa pindala arvutamine 14 
10. Siinus- ja koosinusteoreem 13 
Il. Kolmnurga pindala valemid 13 
12. Kolmnurga, rööpkülikuja hulknurga pindala arvutamine 14 
13. Reaalsete kontekstidest tulenevad ülesanded 14 Teabekeskkond Geograafia 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3) teema nimetus: Vektor tasandil. Joone võrrand. planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'P [JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
1. Punkti asukoha määramine tasandil. Kahe punkti vaheline kaugus 16 Teabekeskkond 
2. Vektori mõiste ja tähistamine 16 Füüsika 
3. Vastandvektor. Seotud vektor. Vabavektor. Jõu kujutamine vektorina 16 Füüsika 
4. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus 16 
5. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine geomeetriliselt 18 
6. Vektorite liitmine ja lahutamine koordinaatkujul 18 
7. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi 19 Füüsika 
8. Kahe vektori vaheline nurk 19 
9. Vektorite kollineaarsus ja ristseis 19 
10. Sirge võrrandi erikuju: tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkt ja tõusuga 17,20 
11. Kahe sirge vastastikused asendid. Nurk kahe sirge vahel 21 
12. Ringjoone võrrand. Parabooli võrrand 22,23 Füüsika 
13. Joone lõikepunktide leidmine 24 Teabekeskkond 
14. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja ruutvõrrandist koosnev süsteem 24 
15. Rakendussisuga ülesanded 25 

--_ .. _- -
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust. 
2. Selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja 

välistavate sündmuste summa tähendust. 
3. Selgitab faktoriaali, permutatsiooni ja binoomkordaja mõistet. 
4. Selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute tähendust. 
5. Selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja 

statistilise otsuse usaldatavuse tähendust. 
6. Arvutab sündmuse tõenäosust ja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid 

lahendades. 
7. Arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning nendest järeldusi 

uuritava probleemi kohta. 
8. Leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna. 
9. Kogub andmestikku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega. 
10. Selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähendust ning funktsiooni käigu uurimisega 

seonduvaid mõisteid, pöördfunktsiooni mõistet, paaritu j a paarisfunktsiooni 
mõistet. 

11. Skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning 
arvutil). 

12. Kirjeldab funktsiooni graafikujärgi funktsiooni peamisi omadusi. 
13. Selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja 

potentseerib lihtsamaid avaldisi. 
14. Lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi 

definitsiooni vahetu rakendamise teel. 
15. Selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid. 
16. Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides 

väljendatavaid suurusi, sh laenudega seotud kulutusi ja ohte. 
17. Lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 
18. Selgitab arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet. 
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19. Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme 
summa valemit, lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid. 

20. Selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 
funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust. 

21. Leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi. 
22. Koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis. 
23. Selgitab funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja. 
24. Leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonnad, kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja 
miinimumpunktid ning skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku. 

25. Lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Matemaatika 11. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Tõenäosus. Statistika. planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Sündmus. Sündmuste liigid. I 
2. Suhteline sagedus. Statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus 2 
3. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste korrutis 2 
4. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus 2,6 Keskkond Bioloogia 

Füüsika 
5. Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus 2.6 
6. Faktoriaal. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. Binoomkordaja 3 
7. Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon 4 
8. Arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) 4, 7 
9. Üldkogumja valim. Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine 5 
10. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi 5 Bioloogia 
Il. Normaaljaotus (kirjeldavalt) 8 ITK 
12. Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel 8 
13. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitav koostöös mõne teise 9 Teabekeskkond Bioloogia 

õppeainega) Psühholoogia 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Funktsioonid I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P lleSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Funktsioonid y = a x + b, y = a x2 + b x, y =a lx (kordavaIt) 10 
2. Funktsiooni mõiste ja üldtähis 10 
3. Funktsiooni esitusviisid 11 ITK 
4. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond 12 
5. Paaris- ja paaritu funktsioon 12 
6. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond 12 
7. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine 12 
8. Funktsiooni ekstreemum 12 
9. Funktsioonid y = axn (n = -1,-2, 1,2) 11 
10. Arvu logaritmi mõiste 13 
11. Korrutise, jagatise, ja astme logaritm 13 
12. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis võimaldab lahendada lihtsamaid eksponent- 13,14 

ja logaritmvõrrandeid) 
13. Pöördfunktsioon 11 
14. Funktsioonid y = a x ja y = log a x 11 
15. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine 15, 16 Keskkond 
16. Näiteid mudelite kohta, milles esineb e'x 16 Tervis Bioloogia, 

Keemia 
17. Lihtsamad eksponent- ja logaritmvõrrandid 14 
18. Mõisted aresin m, areeos m ja aretan m 17 
19. Näiteid trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendite leidmise kohta 17 ITK Füüsika 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Funktsioonid II planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Arvjada mõiste, jada üldliige 18 
2. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem 19 Teabekeskkond Füüsika 
3. Geomeetriline jada, selle üldliikme ja summa valem 19 
4. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus 20 Füüsika 
5. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand 20,22 
6. Funktsioonide y = x (n = ... -2,-1, 1,2), Y = e , y = In x tuletised 21 
7. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised 21 
8. Funktsiooni teine tuletis 23 
9. Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise abil 23,24 
10 Lihtsamad ekstreemumülesanded 25 

---~ ---~~ -
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Defineerib ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite 
põhiomadusi. 

2. Kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 
lahendades. 

3. Selgitab algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (poIÜlloomidest). 
4. Selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 

integraali arvutades. 
5. Arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 
6. Selgitab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis, selgitab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahelise 
nurga mõistet. 

7. Selgitab ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehade omadusi ning nende pindalaja 
ruumala arvutamist. 

8. Kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga. 
9. Arvutab ainekavas nõutud kehade pindalaja ruumala. 
10. Rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi. 
11. Kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid 

ülesandeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Matemaatika 12. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: _ Tasandilised kujundid. Integraal. planeeritud tundide arv: 35 

-- -_.- --- --- -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoonja ring 1 
2. Nende kujundite omadused, elementide vahelised seosed 1 
3. Ümbermõõdud ja pindalad rakendusliku sisuga ülesannetes 2 
4. Algfunktsioonja määramata integraal 3 
5. Määratud integraal 4 
6. Newtoni-Leibnizi valem 4 
7. Kõvertrapets, selle pindala 4 
8 Lihtsamate funktsioonide integreerimine 3,4 
9. Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud integraali alusel 5 
10. Rakenduslikud ülesanded 5 Teabekeskkond Füüsika 

---- --



(\ ~ 

Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Stereomeetria plane~ritud tundide arv: 35 

--

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateernad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Ristkoordinaadid ruumis 6 
2. Punkti koordinaadid ruumis 6 
3. Kahe punkti vaheline kaugus 6 
4. Kahe sirge vastastikused asendid ruumis 6 
5. Nurk kahe sirge vahel 6 
6. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis 6 
7. Sirge ja tasandi vaheline nurk 6 
8. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus 6 
9. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis 6 
10. Kahe tasandi vaheline nurk 6 
Il. Prisma ja püramiid 2,3,4 
12. Püstprisma ning korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala 2,3,4 Teabekeskkond Keemia 
13. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ja ruumala 2,3,4 Teabekeskkond Geograafia 
14. Näiteid ruumilise kujundi lõikamise kohta tasandiga 3,5 ITK 
15. Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiisJD ning pöördkehadekohta _ ~. -

Teabekeskkond 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Gümnaasiumi matemaatikakursuse Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: kordamine planeeritud tundide arv: 35 

- --

õ 'Pl ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Reaalarvud ja avaldised Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
2. Võrrandid Teabekeskkond Füüsika 
3. Võrratused 
4. Trigonomeetria 
5. Vektor tasandil Füüsika 
6. Joone võrrand 
7. Tõenäosus Bioloogia 
8. Statistika Teabekeskkond, 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

9. Funktsioonid Teabekeskkond, Füüsika 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

10. Jadad Keskkond ja Bioloogia 
jätkusuutlik areng 

Il. Funktsiooni tuletis ja selle rakendused 
12. Planimeetria 
13. S tereomeetria 
14. Integraal 
15. Praktilise sisuga ülesannete lahendamine 



( 
Ainevaldkond "Loodusained" 

Õppeained: 

bioloogia 
geograafia (loodusgeograafia) 

keemia 
füüsika 

arvuti kasutamine uurimistöös 
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Õppeaine: Bioloo2ia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele 

ainuomaseid tunnuseid; 
2. seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab 

neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid; 
3. põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu 

probleemide lahendamisel; 
4. kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 
5. analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab 

neile põhjendatud hinnanguid; 
6. väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel; 
7. võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 
8. seostab vee omadusi organismide talitlusega; 
9. selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning 

talitluses; 
10. seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 
11. võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 
12. väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises; 
13. selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 



e 
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14. seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende 
talitlusega ning eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja 
joonistel; 

15. selgitab rakutuumaja kromosoomide osa raku elutegevuses; 
16. võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 
17. eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel ning seostab 

nende ehitust talitlusega; 
18. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku 

koostisosade omavaheliste talitluslike seoste kohta; 
19. valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid; 
20. analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 
21. võrdleb bakteri-, looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna 

mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 
22. toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 
23. seostab inimesellevinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise 

nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 
24. hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid 

eluslooduse oluliste osadena; 
25. analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel 

organismidel; 
26. selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 
27. selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimurnises ning energia 

salvestamises; 
28. toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 
29. võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise 

tulemuslikkust; 
30. analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust ning koostab ja analüüsib 

skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta biosfääriga; 
31. väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu 

biosfäärile. 
32. toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 
33. hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 
34. selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid 

muutusi; 
35. võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste 

põhjusi; 
36. analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning 

väärtustab pereplaneerimist; 
37. lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 

probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 
38. väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 
39. analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi 

tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 
40. seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 
41. analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 
42. seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeidja haigusi nende väliste 

ilmingutega; 
43. omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 
44. selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 
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45. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraalse ja 
humoraaIse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

46. selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 
47. kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Bioloogia uurimisvaldkonnad, organismide Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: koostis ja rakk. pJaneeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
I Elu tunnused, elusa ja eluta looduse võrdlus. I Geograafia 
2 Eluslooduse organiseerituse tasemed. Bioloogia, molekulaarbioloogia, 2 Elukestev õpe ja 

tsütoloogia, histoloogia, organ, homöostaas, füsioloogia, anatoomia, karj ääriplaneerimine 
neuraaine, humoraalne, populatsioon, etoloogia, biosfäär. 

3 Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja rakendamine. Hüpotees. 3,4,5,6 Tehnoloogia ja Keemia, 
innovatsioon füüsika. 

4 Elus- ja eluta looduse keemiline koostis. Orgaanilised, anorgaanilised ained. 7,8,9 Keemia 
5 Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Biomolekul, bioaktiivne aine 10 Keemia 
6 Organismides esinevate peamiste biomolekulide ehituslikud ja talitluslikud 10,11 Keemia 

seosed. Süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleiinhapped (DNA ja RNA). 
7 Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 12 Tervis ja ohutus Keemia 
8 Rakuteooria. 13 Füüsika 
9 Bakteri-, taime-, looma-, ja seeneraku ehitus ja talitlus. Rakumembraan, 14, 15, 16, 17, 18, Tehnoloogiaja 

rakutuum, ribosoom, mitokonder, lüsosoom, Golgi kompleks, 19,20,21 innovatsioon 
tsütoplasmavõrgustik, tsütoskelet, rakukest, plastiidid, vakuool. 

10 Seente ja bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 22 Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

11 Seen- ja bakterhaigused ning nende vältimine. 23,24 Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Bioloogia 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Organismide energiavajadus, areng ning Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: inimese talltluse regulatsioon. planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Organismide aine- ja energiavahetus. Autotroofid, heterotroofid, metabolism, 25 Füüsika, 

assimilatsioon, dissimilatsioon. keemia 
2 Organismide varustamine energiaga. Glükolüüs, aeroobne glükolüüs, anaeroobne 26,27,28,29 Tehnoloogiaja Füüsika, 

glükolüüs, piimhape, etanoolkäärimine, makroergiline ühend, ATP innovatsioon keemia 
3 Fotosünteesi eesmärk, tulemus ja tähtsus. Calvini tsükkel, hingamine, tsitraaditsükkel, 30,31 Tehnoloogiaja Füüsika, 

hingarnisahel. innovatsioon keemia 
4 Rakkude jagunemine. Mitoos, interfaas, meioos, karüokinees, tsütokinees, 34 

rakutsükkel, tsentromeer, haploidne kromosoomistik, diploidne. 
5 Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel. Vegetatiivne, eoseline. 32,33 
6 Inimese sugurakkude areng ja viljastumine. Gameet, sügoot, sperm, spermatogoon, 35,36,38 Tervis ja ohutus 

spermatogeneesovogoon, ovogenees, ovulatsioon, menstruatsioon. 
7 Inimese embrüonaalne, postembrüonaalne areng. Embrüo, moorula, blastula, gastrula, 37,38 Tervis ja ohutus 

platsenta, lootekestad, lootelehed, biogeneetiline reegel, väärarengud 
8 Organismide kasvu ja arengu eripära. Otsene, moondega areng, täismoone, 39 

vaegmoone, vananemine. 
9 Inimene talitiuse regulatsioon. Homöostaas, energiabilanss, hingamise ja vereringe 40,41,42,43,44, Tervis ja ohutus, Keemia 

regulatsioon, veresuhkrusisalduse kontroll, maksa tähtsus, eritamine, veebilanss, 45,46,47 Tehnoloogia ja 
termoregulatsioon, elutalitiuste neuraaine ja humoraalne regulatsioon, innovatsioon, 
immuunsüsteem. väärtused ja kõlblu~ 

L __ 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikuIt elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 
2. analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 
3. võrdleb DNAja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 
4. hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 
5. toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 
6. selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 
7. selgitab valgusünteesi üldist kulgu; 
8. selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 
9. analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusaja eluta loodusega; 
10. võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 
11. seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega; 
12. võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakaturnist, nende organismisisest toimet ja 

ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakaturnist; 
13. toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 
14. lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 
15. on omandanud ülevaate geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest 

ning elukutsetest. 
16. toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 
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17. võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 
18. analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 
19. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 
20. seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide 

rekombineerumisega; 
21. selgitab inimesellevinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 
22. lahendab geneetikaü1esandeid Mendeli seadusest, ABO- ja reesussüsteemi 

vererühmadest ning suguliitelisest pärandurnisest; 
23. suhtub vastutustundlikuIt keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste 

tekkes; 
24. selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 
25. toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 
26. analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 
27. võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 
28. analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 
29. analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekke-

mehhanisme ning avaldumisvorme; 
30. hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 
31. suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse; 
32. seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 
33. analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob 

rakenduslikke näiteid; 
34. seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetegaja koostab ning 

analüüsib skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis; 
35. selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 
36. hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning 

suhtub vastutustundlikuIt ja säästvaIt looduskeskkonda; 
37. lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid; 
38. koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid; 
39. analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikuIt enda 

tegevusse looduskeskkonnas; 
40. selgitab ja väärtustab bioloogilise mitmekesisust ning teadvustab iga inimese 

vastutust selle kaitses; 
41. teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning 

põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil; 

42. selgitab Eesti "Looduskaitseseaduses" esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust 
ning toob näiteid; 

43. väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 
44. lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, 

arvestades teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 
45. analüüsib kriitiliseIt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja 

keskkonnakaitselisi suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke 
väärtushinnanguid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid, viiru- Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: sed ja bakterid, pärilikkus ja muutlikkus. planeeritud tundide arv: 35 

---

Õppesisu - -
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Pärilikkus, molekulaarbioloogia põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon, 1,2,3,4, 5, 6, Tervis ja ohutus 

translatsioon, genotüüp, fenotüüp, geen, promootor, terminaator, repressor, geneetiline 7, 
kood, koodon, initsiaatorkoodon, stoppkoodon, polüsoom, geenide avaldumine, 
geeniregulatsiooni häired. 

2 Viiruste mitmekesisus, tähtsus, paljunemine. Viroloogia, viirusosake, viiruse genoom, 8,9,10,11,12 
viirusvalgud, DNA ja RNA viirused, kapsiid, ümbris, lüütiline, lüsogeenne, 
immuunvastus, vaktsiinid, viirusnakkus 

3 Bakterite levik ja paljunemine, haigused. 10, 12 Tervis ja ohutus 
4 Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. 13 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
5 Geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning eIukutsed 14, 15 Elukestev õpe ja 

karj ääriplaneerimine 
6 Pärilik ja mittepärilik muutlikkus. Geneetiline, modifikatsiooniline, mutatsioon, mutant, 16, 17, 18, 19 Tervis ja ohutus Füüsika 

sündroomid, mutageen, polüploidsus, somaatiline, generatiivne, kantserogeen, geenifond, 
variatsioonirida, -kõver, kaksikutemeetod 

7 Mendeli seadused. Monohübriidne, dihübriidne, alleei, homosügootne, heterosügootne, 20,21,22 Matemaatika 
dominantne, retsessivne, genotüüp, fenotüüp, analüüsiv ristamine, genealoogiline meetod, 
intermediaarsus, polügeensus, polüalleelsus, ristsiire, autosoom, suguliiteline, daltonism, 
hemofiilia, 

8 Soo määramise geneetiline mehhanism. Sugukromosoomid, haploidne, diploidne, sügoot 20,21,22 
9 Geneetilised puuded inimesel. 21,23 Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Bioevolutsioon, ökoloogia, keskkonnakaitse planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Elu päritolu ja areng Maal. Evolutsiooni tõendid, paleontoloogia, rudimendid, 24,25,26 Elukestev õpe ja Geo graafia, 

embrüoloogia, füüsikaline evolutsioon, keemiline evolutsioon, bioloogiline evolutsioon, karjääriplaneerimine füüsika, ajalugu 
evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed 

2 Eluslooduse süstemaatika erinevad käsitlused. Süstemaatika, takson, liik, homoloogia, 24 Ajalugu 
analoogia, genealoogiline võrgustik, fülogeneesipuu, Aristoteles, Linne, Lamarck, Darwin 

3 Evolutsiooni geneetilised alused. Geenifond, geenisiire, geenitriiv, mutatsioonid 25 
4 Looduslik valik ja selle vormid. Stabiliseeriv, suunav, lõhestav, mikroevolutsioon, makro- 27,28,29 Keskkond ja ühiskonna 

evolutsioon, kohastumine, liigiteke, varjevärvus, varjekuju, hoiatusvärvus, mimikri, j ätkusuutlik areng 
käitumisiserasused, bioloogiline isolatsioon, geograafiline isolatsioon, ristumisbarjäär, 
evolutsiooniline progress, divergents, konvergents, väljasuremine 

5 Inimese evolutsioon. Inimahvid, lõunaahvid, osav inimene, püstine inimene, tark inimene, 30,31 Kultuuriline identiteet Geograafia 
neandertallane, kromanjoonlane, sotsiaalne pärilikkus, artikuleeritud kõne 

6 Ökoloogilised tegurid. Abiootiline, biootiline, antropogeenne 32,33 Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 

7 Ökosüsteem, struktuur, muutumine, aineringe, liigiline koosseis, liigirikkus, ökotoop, 34,35,36, Keskkond ja ühiskonna Matemaatika, 
bioom, dominant, biomass, produtsent, konsument, destruent, toiduaheI, toiduvõrk, 37,38 j ätkusuutlik areng geograafia, 
troofiline tase, iseregulatsioon, ökoloogiline tasakaal, ökoloogiline püramiid, energiavoog. füüsika, keemia 

8 Bioloogilise mitmekesisus 39,40 Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 

9 Loodus ja keskkonnakaitse Eestis ja maailmas. Keskkonnapoliitika, säästev areng, 39,41,42, Keskkond ja ühiskonna Geograafia 
seadusandlus, 43,44,45 j ätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Geograafia (loodusgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste 

kohta; 
2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju; 
3) iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut; 
4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja 

gneissi, teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 
5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 
6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 
7) võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, 

nihkumise ja kuuma täpi piirkonnas; 
8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi 

protsesse, seostades neid laamade liikumisega; 
9) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 
10) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete 1iigitamist 

ning maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi; 
11) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju 

kohta keskkonnale ja majandustegevusele; 
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12) iseloomustab üldjoontes atmosfaäri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfaäri 
ehitust; 

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 
14) teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid; 
15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha 

kliimale; 
16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 
17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilma prognoosimise 

nüüdisaegseid võimalusi; 
18) iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat 

ning seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 
19) toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfaäri koostisele; 
20) teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri 

piirkondades; 
21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid 

erinevusi maailmameres; 
22) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima 

kujunemises; 
23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele; 
24) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob 

näiteid inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 
25) tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja 

laugranniku; 
26) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning 

liustike levikut; 
27) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes; 
28) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid 

liustikutekkeliste pinnavormide kohta; 
29) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses 

ning selle mõju inimtegevusele; 
30) iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist; 
31) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid 

protsesse; 
32) selgitab bioomide tsonaalset levikut ning analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni ja vihmametsa kui ökosüsteemi; 
33) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsas, rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas; 
34) tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla; 
35) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 

seoseid; 
36) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 
37) teab mullaviljakuse vähenemist ja mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob 

näiteid mulla kaitsmise võimaluste kohta; 
38) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes ning 

arengutasemega riikides; 
39) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu 

eeldusi ning arengut; 
40) on omandanud ülevaate olulisemate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, 

suhkruroo ja puuvilla) peamistest kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest; 



c 

c. 

41) toob näiteid vee ja veekogude kasutamisega tekkinud probleemide kohta riikide 
vahel; 

42) on omandanud ülevaate maailma tähtsamatest kalapüügi- ja 
vesiviljeluspiirkondadest; 

43) analüüsib maailmamere majandusliku kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme 
ning põhjendab maailmamere kaitse vajalikkust; 

44) analüüsib jõgede äravoolu mõjutavaid tegureid, jõgede hääbumise ja üleujutuste 
võimalikke põhjusi ja tagajärgi ning majanduslikku mõju; 

45) selgitab põhjavee kujunemist (infiltratsiooni) erinevate tegurite mõjul ning toob 
näiteid põhjavee alanemise ja reostumise põhjuste ning tagajärgede kohta; 

46) toob näiteid niisutuspõllundusega kaasnevate probleemide kohta; 
47) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 
48) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi 

puidu ja puidutoodete kaubavoogusid; 
49) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset 

tähtsust; 
50) analüüsib vihmametsade majanduslikku tähtsust, nende majandamist ja 

keskkonnaprobleeme; 
51) analüüsib parasvöötme okasmetsa kui ökosüsteemi ning iseloomustab 

metsamajandust ja keskkonnaprobleeme okasmetsavööndis; 
52) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning 

väärtustab säästlikku energia kasutamist; 
53) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme; 
54) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 
55) nimetab maailma energiavarade (nafta, maagaasi, kivisöe) 

kaevandamise/ammutamise, töötlemise ja tarbimise tähtsamaid piirkondi; 
56) nimetab maailma suuremaid hüdro- ja tuumaenergiat tootvaid riike; 
57) analüüsib alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende 

kasutamisega kaasnevaid probleeme; 
58) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumile I kursus "Rahvastikja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teem::tl1imetus: Loodusgeograafia I: Maa kui süsteem planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Sisse.iuhatus 
1.1 Maa kui süsteem, avatud ja suletud süsteem 1,2 Teabekeskkond Matemaatika 
1.2 Energiavood Maa süsteemides 2 Füüsika 
1.3 Maa teke ja areng 3 Tehnoloogia ja Füüsika, keemia, 

innovatsioon bioloogia 
1.4 Geokronoloogiline ajaskaala 3 Matemaatika 
2. Litosfäär 
2.1 Litosfääri koostis, mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, maagid 4,5 Teabekeskkond Keemia, füüsika 
2.2 Maa siseehitus, laamtektoonika, mandriline ja ookeaniline maakoOf, astenosfäär, vahevöö, 6 Füüsika, keemia 

sise- j a välistuum 
2.3 Laamade liikumine ja sellega seotud protsessid, ookeani keskahelik, süvik, kurdmäestik, 7,8 Tehnoloogia ja Füüsika 

vulkaaniline saar innovatsioon 
2.4 Vulkanism, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja kilpvulkaan, aktiivne ja 9,11 Tervis ja ohutus Keemia, ajalugu 

kustunud vulkaan 
2.5 Maavärinad, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, tsunami 10,11 Tervis ja ohutus Füüsika, ajalugu, 

matemaatika 
3. Atmosfäär 
3.1 Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus, troposfäär, stratosfäär, osoonikiht 12, 19 Teabekeskkond Keemia, füüsika 
3.2 Osoonikihi hõrenemine 12,19 Tervis ja ohutus Keemia, 

Keskkond ja bioloogia 
jätkusuutiik areng 

3.3 Päikesekiirguse muutumine atmosfääris, kiirgusbilanss 13 Füüsika 
3.4 Kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaas 13 Füüsika 
3.5 Kliimat kujundavad tegurid, kliimat kujundavad astronoomilised tegurid 14,18 Tehnoloogia ja Füüsika 

innovatsioon -_ ... 
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3.6 Päikesekiirguse jaotumine, polaar- ja pöörijooned 14,16 Füüsika 
3.7 Uldine õhuringlus, õhurõhk, mussoon, passaat, läänetuuled 15,16 Teabekeskkond Füüsika 
3.8 Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused 15 
3.9 Ohumassid, soojadja külmad frondid, tsüklon, antitsüklon 15 Füüsika 
3. Ilmakaart ja selle lugemine 17,18 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus, 
10 innovatsioon matemaatika 
3. Ilma prognoosimine ja kliimamuutused, ilmaprognoos 17 Keskkond ja Matemaatika 
11 jätkusuutlik areng 
4. Hüdrosfäär 
4.1 Vee jaotumine Maal ja veeringe, maailmameri 20,27 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4.2 Maailmamere tähtsus 20 Keskkond ja Ajalugu 

jätkusuutlik areng 
4.3 Maailmamere roll kliima kujunemises 20 Füüsika 
4.4 Veetemperatuur ja soolsus maailmameres 21 Keemia, füüsika 
4.5 Hoovused 22 Keskkond ja Füüsika, keemia, 

jätkusuutlik areng ajalugu 
4.6 Tõusjamõõn 23 Füüsika 
4.7 Rannaprotsessid, self, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasäär 24 Füüsika 
4.8 Erinevad rannikud, fjordrannik, laguunrannik, skäärrannik, järsk- ja laugrannik 25 
4.9 Liustikud, nende teke, levikja tähtsus, mandri- ja mägiliustik 26 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4. Liustiku roll kliima ja pinnamoe kujunemises 27,28 Füüsika, ajalugu 
10 
5. Biosfaär 
5.1 Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed 1,35 Teabekeskkond Bioloogia 
5.2 Kivimite murenemine, füüsikaline ja keemiline murenemine, murend 29 Füüsika, keemia 
5.3 Muld ja mulla teke, aineringe, lähtekivim, mineraliseerumine 30 Keemia 
5.4 Mullatekketegurid, mulla veereziim, muldade kamardumine 30 Tervis ja ohutus Keemia, füüsika, 

bioloogia 
5.5 Mulla ehitus ja mulla omadused, mulla mineraaIne osa, huumus, mullahorisont, mullaprofiil, 30,31 Teabekeskkond Keemia, 

leetumine, sisse- ja väljauhtehorisont bioloogia 
5.6 Bioomid, ökosüsteem, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, ferraliitmuld 31,32,33,34 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema .1 Kursuse või Loodusgeograafia II: Loodusvarad ja nende Kursusele või teemale 

j_ät"j ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: kasutamine planeeritud !Undide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Põllumajandus ja toiduainetetööstus 
1.1 Maailma toiduprobleemid 36 Tervis ja ohutus Bioloogia 
1.2 Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid, vegetatsiooniperiood, haritav maa 37 Teabekeskkond Bioloogia 
1.3 Põllumajanduse spetsialiseerumine 37 
1.4 Põllumajanduse tootmise tüübid, ekstensiivne ja intensiivne põllumajandus, omatarbeiine ja 40 Kodanikualgatus ja Ajalugu, 

kaubanduslik põllumajandus, ökoloogiline ehk mahepõllumajandus, segatalu, hiigelfarm, ettevõtIikkus bioloogia, 
ekstensiivne teraviljatalu, rantso, istandus emakeel 

1.5 Põllumajanduslik tootmine eri loodusoludes ja arengutasemega riikides 37,39 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
1.6 Põllumajanduse mõju keskkonnale, muldade erosioon, sooidumine ja degradeerumine 37 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutiik areng 
2. Vesi .ia veega seotud probleemid 
2.1 Vee ja veekogudega seotud konfliktid, veeringe 41 Keskkond ja Keemia, fiiüsika 

jätkusuutiik areng 
2.2 Maailma kalandus ja vesiviljelus 42 Tervis ja ohutus Bioloogia 
2.3 Maavarade ammutamine seIfialadel, self 43 Teabekeskkond Ajalugu 
2.4 Maailmamere reostumine ja kalavarude vähenemine 43 Keskkond ja Keemia, 

jätkusuutiik areng bioloogia 
2.5 Rahvusvahelised lepped maailmamere ja selle elustiku kasutamisel 43 Väärtused ja kõlblus 
2.6 Erineva veereziimiga jõed, veereziim, hüdrograaf, jõgede äravool, valgla 44 Füüsika, 

matemaatika 
2.7 Üleujutused ja jõgede hääbumine 44 Tervis ja ohutus Ajalugu 
2.8 Põhjavee kujunemine ja põhjaveetaseme muutumine, infiltratsioon, alanduslehter 45 Füüsika 
2.9 Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse 45 Keskkond ja Keemia 

jätkusuutiik areng 
2. Niisutuspõllumajandus 46 Väärtused ja kõlblus Ajalugu, keemia 
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3. Maailma metsad 
3.1 Metsade hävimine ja selle põhjused 47 Keskkond ja Ajalugu, 

jätkusuutlik areng bioloogia 
3.2 Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine, metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, 48,49,50 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 

metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, metsamajandus matemaatika 
3.3 Parasvöötme okasmetsadja nende majandamine 48,51 Bioloogia 
3.4 Taim- ja muldkatte kujunemise tingimused okasmetsa ning vihmametsa vööndis 49,51 Teabekeskkond Bioloogia 
3.5 Metsade säästlik majandamine ja kaitse, jätkusuutlikja säästev areng 47,51,52 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng 
4. Energiama.iandus Ja keskkonnaprobleemid 
4.1 Maailma energiaprobleemid 52 Keskkond ja Füüsika 

jätkusuutlik areng 
4.2 Energiaressursid ja maailma energiamajandus, energiamajandus, taastuvad ja taastumatud 53 Füüsika, keemia 

energiaallikad, alternatiivenergia, fossiilkütused 
4.3 Nüüdisaegsed tehnoloogiad energiamajanduses, biokütused, tuuma, hüdro-, tuule-, päikese-, 54,55,56,58 Tehnoloogia ja Keemia, füüsika, 

bio-, loodete, lairete ja geotennaalenergia, passiivmaja innovatsioon bioloogia 
4.4 Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, energiakriis 57 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovustja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

taga j ärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised j a oskused kursuse "Üldine ja 

anorgaaniline keemia" kursuse kaudu. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. seletab sõnade maailm, loodus ja keemia tähendust; 
2. teab anorgaanilise ja üldise keemia uurimisobjekte; 
3. mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluse vahel; 
4. tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja 

seda peegeldava kujutluse vahel; 
5. määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma; 
6. seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-

andmetöötlus järeldus); 
7. teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
8. mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
9. eristab keemilisi ja füüsikalisi uurimismeetodeid, 
10. tunneb keemiateaduse põhilisi arenguetappe; 
11. teab aatomi planetaarset mudelit; 
12. teab aatomi tuuma koostisosi ja nende omadusi; 
13. mõistab isotoopide olemust; 
14. mõistab elektronide olekuid aatomiskirjeldab nende energiavaruja ruumiosa, 

milles elektron enamuse ajast viibib - millises elektronivool ja millisel orbitaalil 
elektron asub 

15. oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi ja ruutskeemi abil; 
16. tunneb perioodilisustabeli füüsikalist sisu- milliseid andmeid aatomi ehituse kohta 

saab lugeda tabelist, 
17. seostab A-rühmade elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste 

(elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisusetabelis aatomiehituse muutumisega; 
18. määrab A-rühmade keemiliste elementide põhilisi oküdatsiooniastmeid elemendi 

asukoha järgi elementide perioodilisustabelis ning koostab elementide 
tüüpühendite (oksiidide, vesinikuühendite, hapnikhapete, hüdroksiidide) 
valerneid; 

19. seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

20. koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 
kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

21. oskab seletada j a põhjendada keemiliste elementide ja nende ühendite omaduste 
perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses); 

22. mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse; 

23. teab, et kovalentne side moodustub ühise elektronpaari või -paaride kaudu; 
24. mõistab doonoraktseptorsidet kui kovalentse sideme erijuhtu; 
25. teab, et iooniline side moodustub vastasnimeliste laetud ioonide vahel 

elektrostaatiliste tõbejõudude kaudu, 
26. teab, et metalliline sideme korral vabad elektronid seovad metalli ioone ja 

aatomeid tahkes olekus või vedelas olekus; 
27. mõistab, et vesinikside on molekulidevaheline või molekuli üksikute osade 

vaheline side 
29. Seostab keemilise sideme teket elementide elektronegatiivsuste erinevusega; 
28. oskab selgitada keemilise sideme teket ja iseloomustada osakestevaheliste 

sidemete mõju aine omadustele; 
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29. oskab hinnata seost keemilise sideme polaarsuse ja tugevuse vahel; 
30. teab, et ioonilise sidemega ainete omadused sõltuvad iooni laengu tihedusest; 
31. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
32. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
33. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
34. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

lahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
35. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
36. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine jaanorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik I ja II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Üldine ja anorgaaniline keemia planeeritud tundide arv: 35 

õ ... 
Jrknr Oodatavad 

Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemu Läbivad teemad Lõiming 
sed 

1. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse 1,2 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 Millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia planeerimine 
1.2 Kuidas uuritakse aineid, nende muundumisi ja muundumiste 3,4,5 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 

seaduspärasusi 
1.3 Millega uuritakse aineid ja nende muundumisi 6,7,8 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ,IKT 

1.4 -5 Teadmiste arengulugu üldisest ja anorgaanilisest keemiast 9, 10 Väärtused ja kõlblus AJA 

2 Aine ehitus. 11 Teabekeskkond FÜÜ,LO 
2.1 Aatomi ehitus 
2.2 Aatomi koostisosad 11 Teabekeskkond FÜÜ 

2.3 Aatomi tuum 12 Teabekeskkond FÜÜ 

2.4 Isototoobid 13 TeabekeskkoND FÜÜ 

Keskkond ja jätkusuutlik areng 
2.5 Aatomi elektronkate 14 Teabekeskkond FÜÜ 

2.6-2.7 Elektronvalemid ja ruutskeemid 15 Teabekeskkond 
3. Keemiliste elementide perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.1 teooria põhjal. 

Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli füüsikaline sisu 16 
3.2 Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli keemiline sisu 17-20 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4. Keemiline side 22 Teabekeskkond 
4.1 

--
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Keemilise sideme olemus ja tekke mehhanismid Tehnoloogiaja innovatsioon 
4.2 Kovalentne side 23 
4.3 Kovalentse sideme alaliigid. Mittepolaame ja polaarne kovalentne side 23 Teabekeskkond 
4.4 Doonoraktseptorside 24 Teabekeskkond BIO 

4.5 Iooniline side 25 Teabekeskkond 

4.6 Metalliline side 26 Teabekeskkond FUü 
, 

4.7 Vesinikside 27 Teabekeskkond 

4.8 Erinevate keemilise sideme tüüpide võrdlus 28 Teabekeskkond BIO 

Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
4.9 Ainete happelis-aluselised omadused ja keemilise sideme polaarsus 29 Teabekeskkond BIO 

Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
4.10 Ainete füüsikaliste omaduste ( sulamis- ja keemitemperatuurid, vees 29,30 Keskkond ja jätkusuutiik areng FÜÜ, TEH 

lahustuvus) sõltuvus aine ehitusest I 

4.11 Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 31-33 Tehnoloogia ja innovatsioon 
5. Arvutusülesanded MAT 
5.1-2 Lahustuvus 34 
5.3-5 Lahuste koostis massiprotsentides. Lahuste segamine MAT 

5.6 Lahuste koostise mahuprotsent MAT 

5.7-8 Moolarvutused reaktsioonivõrrandi alusel 35 Tehnoloogia ja innovatsioon MAT 

5.9 Saagis 36 MAT 

5.10 Lisandid, kaod 36 MAT 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagajärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• 10. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuse "Keemiliste 

protsesside kulgemise seaduspärasused" kaudu. 

Õpitulemused 
Õpilane 
1. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
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2. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
3. mõistab, et keemilised reaktsioonid ei tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib 

kujuneda tasakaal vastassuunaliste reaktsioonide vahel, 
4. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; mõistab, et keemilised reaktsioonid ei 

tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib kujuneda tasakaal vastassuunaliste 
reaktsioonide vahel, 

5. oskab iseloomustada välistegurite mõju keemilisele tasakaalule 
6. tunneb põhilisi reaktsiooni kiirust mõjutavaid tegureid ja keemilise reaktsiooni 

kiirendamise võimalusi, 
7. oskab koostada võrrandeid anorgaaniliste ainete põhiklasside omaduste ja saamise 

kohta (ka ioonsel kujul); 
8. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
9. oskab eristada elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, 
10. oskab iseloomustada elektrolüütide tugevust; 
11. selgitada hüdratatsiooniteooriast lähtudes ioone sisaldavate lahuste teket; 
12. oskab hinnata lahuse keskkonda (happe, aluse, oksiidi või soola korral);oskab 

eristada redoksreaktsioone mitteredoksreaktsioonidest, 
13. teha kindlaks oksüdeerij aja redutseerij a ning tasakaalustada redoksreaktsioonide 

võrrandeid elektronbilansi meetodil; 
14. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

lahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
15. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
16. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 
17. tunneb põhilisi laboratoorse töö võtteid j a oskab neid kasutada praktiliste 

ülesannete lahendamisel; 
18. on tuttav Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleemidega. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Keemiliste protsesside kulgemise Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: seaduspärasused planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused 

1. Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 1 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 planeerimine 
2. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid 2 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ,BIO 

2.1 
2.2 Arvutusi termokeemiliste võrrandite alusel 2 MAT 

2.3 Keemiliste reaktsioonide võimalikkuse hindamine 2 Tehnoloogia ja innovatsioon 
2.4 Teadmiste kontroll 
3. Keemiliste reaktsioonide kiirus 3,4 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 

3.1 Keemiliste reaktsioonide kiiruse mõiste, ühik 

3.2-3 Keemiliste reaktsioonide kiirust mõjutavad tegurid 5 FÜÜ,BIO 

3.4. Katalüüs ja katalüsaatorid 6 Tehnoloogia ja innovatsioon BIO 

3.5 Katalüüsi olemus 
3.6 Katalüsaatorid 6 BIO, TEH 

3.7 Homogeenne ja heterogeenne katalüüs 6 TEH 
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4 Keemiline tasakaal 7 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

4.1 Keemilise tasakaalu olek 
4.2 -3 Keemilise tasakaalu nihkumine 8,9,10 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH, FÜÜ, BIO 

4.4 Teadmiste kontroll 

5. Keemilised protsessid lahustes 11,12 FÜÜ 

5.1 Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid 
5.2 Elektrolüütilise dissotsiatsiooni energeetiline efekt 11 FÜÜ 

5.3 Elektrolüütilise dissotsiatsioonimäär, -konstant, neid mõjutavad 13 Kultuuriline identiteet AJA 

tegurid 
5.4 Tugevad ja nõrgad e1ektrolüüdid 14 Teabekeskkond FÜÜ 

5.5 Vee elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH 15 FÜÜ,BIO 

5.6 pH skaala 16 mo 

5.7 Hapete elektrolüütiline dissotsiatsioon 17 

5.8 Aluste ja soolade elektrolüütiline dissotsiatsioon 18 

5.9 Teadmiste kontroll 

5.10- loonide vahelised reaktsioonid e1ektrolüütide vesilahustes 19 Tehnoloogia ja innovatsioon 
11 
5.12 Vee karedus, selle kõrvaldamine 20 Tehnoloogiaja innovatsioon GEO 
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5.13- Soolade hüdrolüüs 21 Tervis ja ohutus 
14 
5.15 Ainete lahustumisprotsess vees j a tekkivate lahuste pH 22 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

Tervis ja ohutus 
5.16 Teadmiste kontroll 

6. Elektrolüüs. 23 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 

6.1 Sulatatud soolade elektrolüüs 
6.2 Soolade vesilahuste e1ektrolüüs 24 Tehnoloogia ja innovatsioon FüU, TEH 

6.3 Arvutused Faraday seaduse rakendamisega Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 
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Õppeaine: Keemia 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi 
kujundamiseks; 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• laiendab ja süvendab teadmisi keemia keelest ja mõistete süsteemist, õpib neid 
kasutama keemiliste objektide ja nähtuste kirjeldamiseks ja seletamiseks, 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks, 
• arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ningjärelduste tegemise 

oskust; 
• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 

arvutusülesandeid; 
• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutuIt kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagaj ärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia j a teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused elementide keemia kursuse 

kaudu. 

Õpitulemused 
1) oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi ja ruutskeemi abil; 
2) oskab seletadaja põhjendada keemiliste elementide ja nende ühendite omaduste 

perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses), 
3) oskab iseloomustada keemiliste elementide põhilisi oksüdatsiooniastmeid el endi 

asukoha järgi perioodilisustabelis, 
4) oskab koostada A-rühmade elementide tüüpühendite (oksiidid, vesinikühendid, 

hapnikhapped, hüdroksiidid) valerneid; 
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5) mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse, 

6) seostb A-rühmade elementide metalliliste j mittemetalliliste omaduste 
(elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisustabelis aatomiehituse muutumisega; 

7) seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastavate elementide asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

8) tunneb metallimaake kui suhteliselt püsivaid keemilisi ühendeid; 
9) teab, metallide saamine maakidest on redoksprotsess; 
10) koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 

kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 
11) selgitab tuntumate metallide ja mittemetallide rakendamise võimalusi praktikas, sh 

igapäevaelus; 
12) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel; 
13) selgitab metallide korrosiooni põhimõtet, põhjendab korrosiooni ja metallide 

tootmise vastassuunalist energeetilist efekti; põhjendab korrosiooni kahjulikkust 
ning analüüsib korrosioonitõrje võimalusi; 

14) analüüsib metallide tootmisega seotud keskkondlikke, majanduslikke ja poliitilisi 
probleeme; 

15) teab, et sulamite omadused on määratud koostiselementide omadustest ja sulami 
struktuurist; 

16) selgitab keemiliste vooluallikate tööpõhimõtet ja tähtsust ning toob näiteid nende 
kasutamise kohta igapäevaelus; 

17) tunneb elektrolüüsiprotsessi seaduspärasusi; 
18) teab elektrolüüsi kasutamisvõimalusi metallide saamiseks ja puhastamiseks; 
19) teab, et s-elemendid on kõige aktiivsemad metallid; 
20) teab, et s-elemendid reageerivad kõikide mittemetallidega (va väärisgaasid), 

veega ja hapetega; 
21) teab,et s-metallid kuuluvad looduses enamlevinud ja igapäevaelus 

enamkasutatavate metallide hulka; 
22) teab, et amfoteersed ühendid reageerivad nii aluste kui hapetega; 
23) teab, et d-metallid on keskmise ja väikse aktiivsusega metallid; 
24) selgitab ja põhjendab d-metallide laialdast kasutamist igapäevaelus; 
25) selgitab ja põhjendab mittemetallide füüsikaliste omaduste mitmekesisust; 
26) teab, et vesinik on maailmaruumis kõige levinum element, teda kasutatakse 

keemia-, naftakeemia- ja toiduainetetööstuses; 
27) tunneb väärisgaaside kasutusalasid ja teab, et nad pole täiesti ohutud; 
28) mõistab, et halogeenide tihedus rühmas kasvab koos molekulimõõtmete 

kasvamisega; 
29) teab, et normaalseks elutegevuseks vaj ab inimorganism ioonidena kõiki 

halogeene; 
30) teab, et hapnik on kõige levinum keemiline element Maal; ta on tugev oksüdeerija; 
31) teab, et väävlit kasutatakse väävelhappe-, kummi-, taimekaitsevahendite ja 

ravimitööstuses; 
32) teab ja oskab põhjendada, et lämmastik on tööstuse, olme kui elutegevuse 

seisukohalt olukine keemiline element; 
33) teab ja selgitab fosfori osa elutähtsates protsessides; 
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34) lahendab reaktsioonivõrrandite1 põhinevaid arvutusülesandeid, arvestades 
lähteainetes esinevaid lisandeid, reaktsiooni saagist ja kadu; põhjendab 
lahenduskäiku loogiliselt ning teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi; 

35) teeb lahuste koostise arvutusi (lahustunud aine hulga, lahuse ruumala ja lahuse 
molaarse kontsentratsiooni vahelise seose alusel); teeb arvutustulemuste põhjal 
järeldusi ning otsustusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumi le 

2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Elementide keemia planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1 Ainete ehitus. 1 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine FÜÜ 
1.1 Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid 
1.2 Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest: mittepolaame ja 2,3 Teabekeskkond 

polaarne kovalentne side. Kovalentsed ühendid 
1.3 Iooniline side. Ioonsed ühendid 3 Teabekeskkond 
1.4 Metalliline side, vesinikside. Molekulide vastastikmõju, 4 Teabekeskkond BIO 

molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. 
1.5 Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübi st ja aine 5 Teabekeskkond BIO,FÜÜ 

struktuurist, kristallvõre tüübid 
1.6 Ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulmudelite 6 Teabekeskkond TEH 

või arvutiprogrammide järgi. Teadmiste kontroll 
2 Tähtsamaid metalle ja nende ühendid. 7 
2.1 Metallilised elemendid keemiliste elementide 

perioodilisustabelis 
2.2 Metallid looduses 8 Keskkond ja jätkusuutiik areng GEO 
2.3 Metallid tootmine 9,14,16,17,18 Keskkond ja jätkusuutIik areng 
2.4 Metallide füüsikalised omadused 4 FÜÜ 
2.5 Metallide keemilised omadused 10 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.6 Keemilised vooluallikad 16 areng FÜÜ 
2.7 Metallide sulamid 15 Tehnoloogia ja innovatsioon TEH,FÜÜ 
2.8 Metallide korrosioon, kaitse korrosiooni eest 13 J5.eskkond ja jätkusuutiik areng TEH 

-
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2.9 Teadmiste kontroll 
3 Aktiivsed metallid (leelis- ja leelismuldmetallid) 
3.1 lA ja IlA rühma metallide üldiseloomustus 4,6 Tervis ja ohutus 
3.2 lA rühma metallide ühendid 19 BIO,GEO 

3.3 IlA rühma metallide ühendid 20,21 Teabekeskkond BIO, GEO 

4 p-metallid 4,6 FÜÜ, TEH 

4.1 Üldiseloomustus. Alumiinium 
4.2 Tina, plii 22 Teabekeskkond TEH 

5. d-metallid 23 GEO,BIO, 

5.1 Üldiseloomustus. Raua triaad FÜÜ,AJA 

5.2 Vask. Tsink 24 Teabekeskkond TEH 

5.3 Teadmiste kontroll 
6. Mittemetallide keemia. 4,6 
6.1 Üldiseloomustus. 25 
6.2 Vesinik 26 Tehnoloogia ja innovatsioon GEO 

6.3 Väärisgaasid 27 Tehnoloogia ja innovatsioon, GEO 

Tervis ja ohutus 
6.4 Halogeenid. Lihtained 17,28 Tervis ja ohutus 
6.5 Halogeenide ühendid 29 GEO,BIO 

6.6 VIA rühma mittemetallid. 4,6 
Üldiseloomustus. 

6.7 Hapnik 30 GEO,BIO 

6.8 Väävel 31 Keskkond j a j ätkusuutlik areng GEO,BIO 

6.9 V A rühma mittemetallid. 4,6 
Üldiseloomustus. 

6.10 Lämmastik 32 Keskkond ja jätkusuutIik areng GEO,BIO 

6.11 Fosfor 33 Keskkond ja jätkusuutIik areng GEO,BIO 

6.12 Teadmiste kontroll 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) seletab sõnade maailm, loodus jajüüsika tähendust; 
2) mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluste vahel; 
3) tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja seda 
peegeldavate kujutluste vahel; 
4) teab nähtavushorisondi mõistet ja suudab vastata kahele struktuursele põhiküsimusele - mis on 
selle taga ning mis on selle sees? 
5) teab füüsika põhierinevust teistest loodusteadustest - füüsika ja tema sidusteaduste kohustust 
määratleda ja nihutada edasi nähtavushorisonte; 
6) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning nimetab 
nende erinevusi; 
7) seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-andmetöötlusjäreldus); 
8) teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
9) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes, nende puudumise korral 
ei tarvitse mudel anda eksperimentaalset kinnitust leidvaid tulemusi; 
10) teab, et mudeli järeldusi tuleb alati kontrollida ning mudeli järelduste erinevus katsetulemustest 
tingib vajaduse uuteks eksperimentideks ja seeläbi uuteks mudeliteks; 
11) teab, et üldaktsepteeritava mõõtmistulemuse saamiseks tuleb mõõtmisi teha mõõteseaduse järgi; 
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12) mõistab mõõtesuuruse ja mõõdetava suuruse väärtuse erinevust ning saab aru mõistetest 
mõõtevahend ja taatlemine; 
13) teab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (Sl) põhisuurusi ja nende mõõtühikuid ning seda, et 
teiste füüsikaliste suuruste ühikud on väljendatavad põhisuuruste ühikute kaudu; 
14) teab standardhälbe mõistet (see mõiste kujundatakse graafiliselt) ning oskab seda kasutada 
mõõtmisega kaasneva mõõtemääramatuse hindamisel; 
15) kasutades mõõtesuurust, esitab korrektselt mõõdetava suuruse väärtuse kui arvväärtuse ja 
mõõtühiku korrutise; 
16) mõõdab õpetaja valitud keha joonmõõtmed ning esitab korrektse mõõtetulemuse; 
17) esitab katseandmeid tabelina ja graafikuna; 
18) loob mõõtetulemuste töötlemise tulemusena mudeli, mis kirjeldab eksperimendis toimuvat; 
19) eristab füüsikalisi objekte, nähtusi ja suurusi; 
20) teab skalaarsete ja vektoriaalsete suuruste erinevust ning oskab tuua nende kohta näiteid; 
21) seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine esialgsele 
vastupidiseks) ; 
22) rakendab skalaarsete suuruste algebralise liitmise/lahutamise ning vektorsuuruste vektoriaalse 
liitmise/lahutamise reegleid; 
23) eristab füüsikat matemaatikast (matemaatika on kõigi kvantitatiivkirjelduste universaalne keel, 
füüsika peab aga alati säilitama seose loodusega); 
24) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus (ka teepikkus), ajavahemik (~t) ja ajahetk (t) 
põhinevad kehade ja nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel; 
25) teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus ning oskab tuua näiteid liikumise suhtelisuse 
kohta makromaailmas; 
26) tunneb liikumise üldmudeleid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine ja laine; 
oskab nimetada iga liikumisliigi olulisi erisusi; 
27) teab, et looduse kaks oluliselt erinevate omadustega põhivormi on aine ja väli, nimetab peamisi . . 
enneVUSI; 
28) nimetab mõistete avatud süsteem ja suletud süsteem olulisi tunnuseid; 
29) seletab Newtoni III seaduse olemust - mõjuga kaasneb alati vastumõju; 
30) tunneb mõistet kiirendus ja teab, et see iseloomustab keha liikumisoleku muutumist; 
31) seletab ja rakendab Newtoni II seadust -liikumisoleku muutumise põhjustab jõud; 
32) teab, milles seisneb kehade inertsus e omadus; teab, et seda omadust iseloomustab mass; 
33) seletab ja rakendab Newtoni I seadust - liikumisolek saab olla püsiv vaid siis, kui kehal e 
mõjuvad jõud on tasakaalus; 
34) avab tavakeele sõnadega töö sisu; 
35) avab tavakeele sõnadega järgmiste mõistet sisu: energia, kineetiline ja potentsiaalne energia; 
36) avab tavakeele sõnadegajärgmiste mõistet sisu: võimsus, kasulik energia, kasutegur; 
37) sõnastab mõõtühiku njuuton definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel 
rakendada; 
38) sõnastab mõõtühiku diaul definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
39) sõnastab mõõtühiku vatt definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
40) toob iga loodusteaduse uurimisvaldkonnast vähemalt ühe näite põhjusliku seose kohta; 
41) toob vähemalt ühe näite füüsika pakutavate tunnetuslike ja ennustuslike võimaluste, aga ka 
füüsika rakendustest tulenevate ohtude kohta; 
42) teab, mis on füüsika printsiibid ja oskab neid võrrelda aksioomidega matemaatikas; 
43) teab, milles seisneb väljade puhul kehtiv superpositsiooni printsiip; 
44) sõnastab atomistliku printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
45) sõnastab energia miinimumi printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
46) sõnastab tõrjutuse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
47) sõnastab absoluutkiiruse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
48) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast; 
49) oskab seletada ruumi ja aja relatiivsust, lähtudes vaatleja kujutlustest kehade ja liikumiste 
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võrdlemisel; 
50) teab valemist E = mc2 tulenevat massi ja energia samaväärsust; 
51) teab mehaanika põhiülesannet (keha koordinaatide määramine suvalisel ajahetkel ja etteantud 
tingimustel) ; 
52) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
53) nimetab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine, 
ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
54) nimetab vaba langemise olulisi tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
55) seletab füüsikaliste suuruste kiirus ja kiirendus tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
56) seletab füüsikaliste suuruste teepikkus ja nihe tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
57) teab taustsüsteemi mõistet ning oskab tuua näiteid; 
58) rakendab definitsioone v = /).x! /).t ja a = (v-vo)//).t; 
59) mõistab ajavahemiku ilt = t - to asendamist aja lõppväärtusega t, kui to = 0; 
60) rakendab ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt 
liikumisvõrrandeid x = xO ± vt või x = xo ± vot ± at212 ; 
61) kujutab graafiliselt ja kirjeldab graafiku abil ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise 
kiiruse ning läbitud teepikkuse sõltuvust ajast; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust 
pindala; 
62) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse, nihke ja kiirenduse leidmiseks 
seoseid v = vo ± at ,s =vot rat212, s = (vo 2-v2)12a; 
63) teab, et vaba langemise korral tuleb kõigis seostes kiirendus a asendada vaba langemise 
kiirendusega g, ning oskab seda teadmist rakendada, arvestades kiiruse ja kiirendus e suundi; 
64) nimetab nähtuste vastastikmõju ja gravitatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste 
nähtustega; 
65) nimetab nähtuse hõõrdumine olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
66) nimetab nähtuse deformatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
67) näitab kehale mõjuvaid jõudusid nii liikumisoleku püsimisel (v = const, a = 0) kui muuturnisel 
(a:f 0); 
68) oskab leida resultantjõudu; 
69) kasutab Newtoni seadusi mehaanika põhiülesannet lahendades; 
70) seletab füüsikalise suuruse impulss tähendust, teab impulsi definitsiooni ning impulsi 
mõõtühikut; 
71) sõnastab impulsi jäävuse seaduse ja oskab praktikas kasutada seost /).(m1 vI + m2v2) = 0; 
72) seletab jõu seost impulsi muutumise kiirusega keskkonna takistusjõu tekkimise näitel; 
73) nimetab mõistete raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk olulisi tunnuseid 
ning rakendab seoseid F = mg, P = m(g ± a), p = F IS; 
74) nimetab mõiste hõõrdejõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja 
tehnikas; 
75) nimetab mõiste elastsusjõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses 
ja tehnikas; 
76) rakendab hõõrdejõu ja elastsusjõu arvutamise eeskirju Fh = Il N ja Fe = - k /),1; 
77) toob loodusest ja tehnikast näiteid ühtlase ja mitteühtlase tiirlemise ning pöörlemise kohta; 
78) kasutab liikumise kirjeldamisel õigesti füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, 
nurkkiirus,joonkiirus ja kesktõmbekiirendus ning teab nende suuruste mõõtühikuid; 
79) kasutab probleemide lahendamisel seoseid co = (j)/t, v = cor, co = 27t/T = 27tf, a = co2r = v2 Ir; 
80) rakendab gravitatsiooniseadust F = Gm1m2/r2 

; 

81) teab mõistete raske mass ja inertne mass erinevust; 
82) seletab orbitaalliikumist kui inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärge; 
83) nimetab vabavõnkumise ja sundvõnkumise olulisi tunnuseid ning toob näiteid nende esinemise 
kohta looduses ja tehnikas; 
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84) tunneb fiiüsikaliste suuruste hälve, amplituud, periood, sagedus jafaas tähendust, mõõtühikuid 
ning mõõtmisviisi; 
85) kasutab probleeme lahendades seoseid <p = ü) t ja co = 21t/T = 21tfvõnkumiste kontekstis; 
86) seletab energia muundumisi pendli võnkumisel; 
87) teab, et võnkumiste korral sõltub hälve ajast ning et seda sõltuvust kirjeldab siinus- või 
koosinusfunktsioon; 
88) nimetab resonantsi olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses; 
89) nimetab pikilaine ja ristlaine olulisi tunnuseid; 
90) tunneb fiiüsikaliste suuruste lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus tähendust, 
mõõtühikuid ning mõõtmisviisi; 
91) kasutab probleeme lahendades seoseid v =)jT, T = llf, v = I{; 
92) nimetab lainenähtuste peegeldumine, murdumine, interferents ja difraktsioon olulisi tunnuseid; 
93) toob näiteid lainenähtuste kohta looduses ja tehnikas; 
94) seletab reaktiivliikumise nähtust, seostades seda impulsi jäävuse seadusega, toob näiteid 
reaktiivliikumisest looduses ja selle rakendustest tehnikas; 
95) seletab fiiüsikalise suuruse mehaaniline energia tähendust ning kasutab probleemide 
lahendamisel seoseid Ek = mv2/2, Ep = mgh ja Emeh = Ek + Ep; 
96) rakendab mehaanilise energia jäävuse seadust ning mõistab selle erinevust üldisest energia 
jäävuse seadusest; 
97) toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta tehnikas ja looduses ning oskab seda 
seostada energia jäävuse seadusega. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpik: 

LPeil "Füüsika X klassile" 

Lisamaterj alid: 

Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
LKikoin, A:Kikoin "Füüsika IX klassile" 
G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, III, mehaanika" 

Ülesannete kogud: 

M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
M. Tultsinski "Küsimusülesanded fiiüsikast" 
E.Paju, VPaju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Füüsikalise looduskäsitluse alused planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Sissejuhatus füüsikasse 
1.1 Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaal, aisting ja kujutlus. Füüsika kui 1,2,3 

loodusteadus 
1.2 Füüsika kui inimkonna nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, 4,5,6 Elukestev õpe ja karjääri GEO,KEE 

makro- ja megamaailm. planeerimine 
2. Füüsika uurimismeetod Elukestev õpe ja karjääri GEO, BIO, 
2.1 Loodusteaduslik meetod ning füüsikateaduse osa selle väljaarendamises. 7, 8 planeerimine KEE 

Üldine ja sihipärane vaatlus, eksperiment. 
2.2 Vajadus mudelite järele. Mudeli järelduste kontroll ja mudeli areng. 9,10 KEE 
2.3 Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus. Teabekeskkond, MAT,KEE 

Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvaheline mõõtühikute 11,12,13 tehnoloogia ja 
süsteem (Sl). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. innovatsioon 

2.4 Mõõteseadus. Mõõtemääramatus ja selle hindamine. 14, 15 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
planeerimine 

2.5 Katseandmete esitamine tabelina ja graafikuna. Mõõtetulemuste töötlemine. 16,17,18 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
Mudeli loomine. planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Füüsika üldmudelid Teabekeskkond 
3.1 Füüsikalised objektid, nähtused ja suurused. Füüsikaline suurus kui mudel. 19 

Füüsika sõnavara, kasutatavad lühendid. 
3.2 Skalaarid ja vektorid. Tehted vektoritega. Füüsika võrdlus matemaatikaga. 20,21,22,23 MAT 
3.3 Kehad, nende mõõtmed ja liikumine. Füüsikaliste suuruste pikkus, kiirus ja 24 Tehnoloogiaja GEO,MAT 

aeg tulenevus vaatleja kujutlustest. innovatsioon 
3.4 Aja mõõtmine. Aja ja pikkuse mõõtühikud sekund ja meeter. 11, 13 GEO,MAT 
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3.5 Liikumise suhtelisus. 25 
3.6 Liikumise üldmudelid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, 26 Teabekeskkond GEO,BIO 

võnkumine ja laine. 
3.7 Vastastikmõju kui kehade liikumisoleku muutumise põhjus. Avatud ja 28 Tervis ja ohutus BIO 

suletud süsteem. 
3.8 Füüsikaline suurusjõud. Newtoni III seadus. 29 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

innovatsioon 
3.9 Väli kui vastastikmõju vahendaja. Aine ja väli -looduse kaks põhivormi. 27 Teabekeskkond 

Esmane tutvumine välja mõistega elektromagnetvälja näitel. 
3.10 Liikumisoleku muutumine. Kiirendus. Newtoni II seadus. 30,31 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

innovatsioon, tervis ja 
ohutus 

3.11 Keha inertsus ja seda kirjeldav suurus - mass. Massi ja jõu mõõtühikud 32,33 Tehnoloogia ja GEO,BIO 
kilogramm ja njuuton. Newtoni I seadus. innovatsioon 

3.12 Töö kui protsess, mille korral pingutusega kaasneb olukorra muutumine. 34,38 GEO,MAT 
3.13 Energia kui seisundit kirjeldav suurus ja töö vam. Kineetiline ja potentsiaalne 35,38 Tehnoloogia ja KEE,MAT 

energIa. innovatsioon 
3.14 Võimsus kui töö tegemise kiirus. Kasutegur 36,39 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
4. Füüsika üldprintsiibid Keskkond j a jätkusuutiik 
4.1 Põhjuslikkus ja juhuslikkus. Füüsika kui õpetus maailma kõige üldisematest 40,41 areng 

põhjuslikest seostest. Füüsika tunnetuslikja ennustuslik väärtus. 
4.2 Printsiibid füüsikas (looduse kohta kehtivad kõige üldisemad tõdemused, Teabekeskkond MAT 

mille kehtivust tõestab neist tulenevate järelduste absoluutne vastavus 42 
eksperimendi ga ). Võrdlus matemaatikaga (aksioomid). 

4.3 Osa ja tervik. AtomistIik printsiip (loodus ei ole lõputuIt ühel ja samal viisil 44 Teabekeskkond KEE 
osadeks jagatav). Atomistika füüsikas ja keemias. 

4.4 Energia miinimumi printsiip (kõik looduse objektid püüavad minna vähima 45 Teabekeskkond BIO, GEO 
energiaga seisundisse). 

4.5 Tõrjutuse printsiip (ainelisi objekte ei saa panna teineteise sisse). Väljade 43,46 Teabekeskkond KEE 
liitumine ehk superpositsiooniprintsiip. 

4.6 Absoluutkiiruse printsiip (välja liikumine aine suhtes toimub alati suurima Teabekeskkond 
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võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega, aineliste objektide omavaheline 47 
liikumine on aga suhteline). 

4.7 Relativistliku füüsika olemus (kvalitatiivselt). 48,49 
4.8 Massi ja energia samaväärsus. 50 Tehnoloogiaja MAT,KEE 

innovatsioon 



("; ~ 

Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Mehaanika planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk Oodatavad 
nr Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemuse Läbivad teemad Lõiming 

d 
1. Kinemaatika 51,52 
1.1 Mehaanika põhiülesanne. Punktmass kui keha mudel. 
1.2 Koordinaadid. Taustsüsteem. 57 Tehnoloogiaja GEO,MAT 

innovatsioon 
1.3 Teepikkus ja nihe. 56;62 Tehnoloogia ja MAT 

innovatsioon 
1.4 Kinemaatika. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv 53,55,58, Teabekeskkond, MAT,BIO 

sirgjooneline liikumine: liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse 59,60,61, tervis ja ohutus, 
sõltuvus ajast, vastavad graafikud. 62 tehnoloogia ja 

innovatsioon 
1.5 Vaba langemine kui näide ühtlaselt kiireneva liikumise kohta. Vaba 54,63 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

langemise kiirendus. innovatsioon, i 

Tervis ja ohutus 
1.6 Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast vertikaalselliikumisel. Erisihiliste 61,63 MAT 

liikumiste sõltumatus. 
2. Dünaamika 67,69 Tehnoloogiaja 
2.1 Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). innovatsioon 
2.2 Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega 68,69 Tehnoloogiaja MAT I 

liikumise kohta jõudude tasakaalusturnisel. innovatsioon 
2.3 Keha impulss kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. 70, 71 Keskkond ja jätkusuutlik MAT,BIO 

Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha impulsi muutumise põhjus. areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja 

I 
ohutus 

-
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2.4 Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. 72 Tehnoloogiaja BIO,MAT 
innovatsioon 

2.5 Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. 73 Tehnoloogia ja GEO,BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.6 Rõhumisjõud ja rõhk. 73 Tehnoloogiaja GEO,BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.7 Elastsusjõud. Hooke'i seadus. Jäikustegur. 66, 75, 76 Tehnoloogia ja GEO,BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.8 Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. 65, 74, 76 Tehnoloogiaja GEO, BIO, 
innovatsioon, MAT 
teabekeskkond 

2.9 Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: 78, 79 Tehnoloogia ja MAT 
pöördenurk, periood, sagedus, nurk- jajoonkiirus, kesktõmbekiirendus. innovatsioon 

2.10 Gravitatsiooniseadus. Raske ja inertse massi võrdsustamine füüsikas. 64,80,81 Tehnoloogiaja GEO,MAT 
innovatsioon 

2.11 Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas. Orbitaalliikumise tekkimine 77,82 Elukestev õpe ja karjääri GEO,MAT 
inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärjena. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
3. Võnkumised ja lained 83 
3.1 Võnkumine kui perioodiline liikumine (kvalitatiivselt). 
3.2 Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. 84,85,86 Tehnoloogiaja GEO,MAT 

Energia muundumine võnkumisel. innovatsioon 
3.3 Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliseIt ning siinus- või 87 MAT 

koosinusfunktsiooniga. 
3.4 Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. 88 Tehnoloogia ja BIO,MUU 

innovatsioon, 
tervis ja ohutus 

3.5 Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, 89,90,91 Teabekeskkond GEO,MUU, 
kiirus, periood ja sagedus. MAT 
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3.6 Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine, murdumine, interferents, 92,93 Elukestev õpe ja karjääri BIO,MUU 
difraktsioon. Lained ja nendega kaasnevad nähtused looduses ning tehnikas. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
4. Jäävusseadused mehaanikas Elukestev õpe ja karjääri MAT 
4.1 Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja 94 planeerimine, tehnoloogia 

rakendus ed tehnikas. ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.2 Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. 95 Tehnoloogia ja GEO, BIO, 
innovatsioon, KEE 
teabekeskkond, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.3 Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia jäävuse 96,97 Kodanikualgatus ja KEE, BIO 
seadus looduses ja tehnikas. ettevõtlikkus, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning fiiüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid fiiüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära fiiüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) eristab sõna laeng kolme tähendust: a) keha omadus osaleda mingis vastastikmõjus, b) seda 
omadust kirjeldav fiiüsikaline suurus ning e) osakeste kogum, millel on kõnealune omadus; 
2) teab elektrivoolu kokkuleppelist suunda, seletab voolu suuna sõltumatust laengukandjate märgist 
ning kasutab probleemide lahendamisel valemit I = qlt ; 
3) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat - püsimagnet ja 
vooluga juhe, elektrostaatilisel väljal aga ainult üks - laetud keha, seletab nimetatud asjaolu 
ilmnemist väljade geomeetrias; 
4) kasutab probleeme lahendades Coulomb'i seadust; 
5) kasutab probleeme lahendades Ampere'i seadust F = k ql q21r2 ja F = K I 1II2/r; 
6) teab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni definitsioone ning oskab rakendada 
definitsioonivalerneid E = Flq ja B = FII I~' 
7) kasutab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni vektorite suundade määramise eeskirju; 
8) tunneb Oerstedi katsest tulenevaid sirgjuhtme magnetvälja geomeetrilisi omadusi, kasutab 
Ampere'i seadust kujul F = B I I sin a ja rakendab vastava jõu suuna määramise eeskirja; 
9) kasutab probleeme lahendades valerneid U = Alq, rp = E potlq, E = Uld ; 
10) seletab erinevusi mõistete pinge ja potentsiaal kasutamises; 
11) joonistab kuni kahe väljatekitaja korral elektrostaatilise välja E-vektorit ning juhtmelõigu või 
püsimagneti magnetvälja B-vektorit etteantud punktis, joonistab nende väljade jõujooni ja 
elektrostaatilise välj a ekvipotentsiaalpindu; 
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12) teab, et kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli ning solenoidis 
tekib homogeenne magnetväli; oskab joonistada nende väljade jõujooni; 
13) rakendab probleemide lahendamisel Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin a ning oskab määrata 
Lorentzi jõu suunda; 
14) rakendab magnetväljas liikuvajuhtmelõigu otstele indutseeritava pinge valemit U=v IB sin a ; 
15) kasutab elektromotoorjõu mõistet ja teab, et induktsiooni elektromotoorjõud on kõigi 
indutseeritavate pingete summa; 
16) seletab füüsikalise suuruse magnetvoog tähendust, teab magnetvoo definitsiooni ja kasutab 
probleemide lahendamisel magnetvoo definitsioonvalemit <l> = BS cos~; 
17) seletab näite varal Faraday induktsiooniseaduse kehtivust ja kasutab probleemide lahendamisel 

valemit Ei = - Ll<PILlt; 
18) seletab pööriselektrivälj a tekkimist magnetvoo muutumisel; 
19) seletab mõistet eneseinduktsioon; 
20) teab füüsikaliste suuruste mahtuvus ja induktiivsus definitsioone ning nende suuruste 
mõõtühikuid, kasutab probleemide lahendamisel seoseid e = Llql Ll U ja L = Ll<PIL1J; 
21) teab, et kondensaatoreidja induktiivpoole kasutatakse vastavalt elektrivälja või magnetvälja 
energia salvestamiseks; 
22) kasutab probleemide lahendamisel elektrivälja ning magnetvälja energia valerneid Ee = CU212 ja 
Em= LF/2; 
23) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 
24) rakendab probleemide lahendamisel kvandi energia valemit Ekv = h f, 
25) teab, et valguse laineomadused ilmnevad valguse levimisel, osakese-omadused aga valguse 
tekkimisel (kiirgurnisel) ning kadumisel (neeldumisel); 
26)kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, määrab etteantud spektraalparameetriga 
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda; 
27) leiab ühe etteantud spektraalparameetri (lainepikkus vaakumis, sagedus, kvandi energia) põhjal 
teisi; 
28) teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 
29) teab lainete amplituudi ja intensiivsuse mõisteid ning oskab probleemide lahendamisel neid 
kasutada; 
30) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse vajalikkust vaadeldava 
interferentsipildi saamisel; 
31) seletab joonise järgi interferentsi- ja difraktsiooninähtusi optikas; 
32) seletab polariseeritud valguse olemust; 
33) teab valguse peegeldumisel ja murdurnisel esinevaid seaduspärasusi; 
34) tunneb valguse murdumise seadust; 
35) kasutab seoseid sina/siny = nja n = C/V ; 
36) konstrueerib kiirte käiku kumer- ja nõgusläätse korral; 
37) kasutab läätse valemit kumer- ja nõgusläätse korralIla ± I1k = I1f; 
38) kirjeldab valge valguse lahutumist spektriks prisma ja difraktsioonvõre näitel; 
39) tunneb spektrite põhiliike ja teab, mis tingimustel nad esinevad; 
40) tunneb spektroskoobi tööpõhimõtet ning teab spektraalanalüüsi rakendusi; 
41) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi, toob näiteid vastavatest valgusallikatest; 
42) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost J = q n v S; 
43) kasutab probleemide lahendamisel seost R = P I I S; 
44) rakendab probleemide lahendamisel Ohmi seadust vooluringi osaja kogu vooluringi kohta 

J = UIR, J = EI (R + r); 
45) rakendab probleemide lahendamisel elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi A = JU t , N = JU; 
46) kasutab rakenduslike probleemide lahendamisel jada- ning rööpühenduse kohta kehtivaid pinge, 
voolutugevuse ja takistuse arvutamise eeskirju; 
47) arvutab elektrienergia maksumust ning planeerib selle järgi uute elektriseadmete 
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kasutuselevõttu; 
48) teab, et metallkeha takistus sõltub lineaarselt temperatuurist, nmg teab, kuidas takistuse 
temperatuurisõltuvus annab infot takistuse tekkemehhanismi kohta; 
49) kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust; 
50) teab, et pooljuhtelektroonika aluseks on pn-siire kui erinevate juhtivustüüpidega pooljuhtide 
ühendus, seletab jooniste abil pn-siirde käitumist päri- ja vastupingestamisel; 
51) kirj eldab pn-siirde toimimist valgusdioodis ja ventiil-fotoelemendis (fotorakus); 
52) tunneb juhtme, vooluallika, lüliti, hõõglambi, takisti, dioodi, reostaadi, kondensaatori, 
induktiivpooli, ampermeetri ja voltmeetri tingmärke ning kasutab neid lihtsamaid elektriskeeme 
lugedes ja konstrneerides; 
53) kasutab multimeetrit voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmiseks; 
54) kirjeldab vahelduvvoolu kui laengukandjate sundvõnkumist; 
55) teab, et vahelduvvoolu korral sõltuvad pinge ja voolutugevus perioodiliselt ajast ning et seda 
sõltuvust kirjeldab siinus- või koosinusfunktsioon; 
56) kirjeldab generaatori ja elektrimootori tööpõhimõtet; 
57) kirjeldab trafot kui elektromagnetilise induktsiooni nähtusel põhinevat seadet vahelduvvoolu 
pinge ja voolutugevuse muutmiseks, kusjuures trafo primaar- ja sekundaarpinge suhe võrdub 
ligikaudu primaar- ja sekundaarmähise keerdude arvude suhtega; 
58) arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtarviti korral ning seletab graafiliseIt voolutugevuse ja 
pinge efektiivväärtuste I ja U seost amplituudväärtustega 1mja Um, N = I U = Im Um/2 ; 
59) kirjeldab võnkeringi kui raadiolainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseadet; 
60) kirjeldab elektriohutuse nõudeid ning sulav-, bimetall- ja rikkevoolukaitsme tööpõhimõtet 
õnnetuste ärahoidmisel; 
61) nimetab elektrienergia j aotusvõrgu ohutu talitIuse tagamise põhimõtteid; 
62) kirjeldab el ektromagnetismi olulisemaid rakendusi, näiteks raadioside, televisioon, radarid, 
globaalne punktiseire (GPS); 
63) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest; 
64) mõistab temperatuuri kui soojusastet, seletab temperatuuri seost molekulide kaootilise liikumise 
keskmise kineetilise energiaga; 
65) tunneb Celsiuse ja Fahrenheiti temperatuuriskaalasid ning teab mõlemas skaalas olulisi 
temperatuure, nt (0 DC, 32 OF), (36°C, 96 OF) ja (lOO DC, 212 OF); 
66) kirjeldab Kelvini temperatuuriskaalat, oskab üle minna Celsiuse skaalalt Kelvini skaalale ning 
vastupidi, kasutades seost T = t (DC) + 273 K; 
67) nimetab mudeli ideaalgaas olulisi tunnuseid; 
68) kasutab probleemide lahendamisel seoseid Ek = 3kT/2, P = n k T; 
69) kasutab probleemide lahendamisel seost p V = mRT/M; 
70) määrab graafikutelt isoprotsesside parameetreid; 
71) tunneb isoprotsesside olemust ja oskab tuua näiteid; 
72) oskab nimetada mikro- ja makroparameetreid; 
73) tunneb molekulaarkineetilise teooria aluseid; 
74) seletab soojusenergia muutumist mehaanilise töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle 
kohta näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike; 
75) sõnastab termodünaamika I printsiibi ja seostab seda valemiga Q = ;'),.u + A; 
76) sõnastab termodünaamika II printsiibi ja seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 
77) seostab termodünaamika printsiipe soojusmasinatega; 
78) võrdleb ideaalse ja reaalse soojusmasina kasutegureid, rakendades valerneid 
11 id= (Tl - T2)/TI ja 11 re = (Ql - Q2) /Ql; 
79) tunneb soojusmasinate tööpõhimõtet ning oskab tuua näiteid soojusmasinate kohta; 
80) teab entroopia mõistet; 
81) teab, et energeetika ülesanne on muundada üks energialiik teiseks; 
82) teab, et termodünaamika printsiipide põhjal kaasneb energiakasutusega vältimatult saastumine; 
83) kirjeldab olulisemaid taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid, tuues esile nende osatähtsuse 



Eestis ja maailmas; 
84) kirjeldab Eesti ja ülemaailmse energeetika tähtsamaid arengusuundi; 
85) tunneb energeetika aluseid ning nimetab energeetiliste globaalprobleemide lahendusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. K. Tarkpea "Füüsika 1. osa, XI klassile" 
2. K.Tarkpea "Füüsika 2. osa, XI klassile" 
3. H.Voolaid "Füüsika XI klassile" 
4. J.Susi, L.Lubi "Füüsika X klassile" 

Lisamaterjalid: 

1. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, II" 

( 2. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, elekter ja magnetism" 
3. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, II, elektrodünaamika" 
4. H.Õiglane "Füüsika 11. klassile, elekter ja magnetism" 
5. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
6. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, IV, molekulaarfüüsika" 
7. H.Õiglane "X klassi füüsika, II, molekulaarfüüsika" 

Ülesannete kogud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
4. GPerlejev "Füüsika ülesannete ja küsimuste kogu" 
5. E.Paju, v.Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 

( 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Elektromagnetism planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Elektriväli ja magnetväli Teabekeskkond, GEO,KEE 
1.1 Elektrilaeng. Positiivsed ja negatiivsed laengud. Elementaarlaeng. Laengu 1 Tehnoloogiaja innovatsioon 

jäävuse seadus. 
1.2 Elektrivool. 2 Tehnoloogia ja innovatsioon, GEO,KEE 

tervis ja ohutus 
1.3 Coulomb'i seadus. Punktlaeng. 4 MAT 
1.4 Ampere'i seadus. Püsimagnet ja vooluga juhe. 3,5 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT 
1.5 Elektri ja magnetvälja kirjeldavad vektorsuurused elektrivälja tugevus ja 6, 7 MAT 

magnetinduktsioon. Punktlaengu väljatugevus ja sirgvoolu 
magnetinduktsioon. 

1.6 Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. 8,9,10 Teabekeskkond BIO,MAT 
1.7 Välja visualiseerimine: välja jõujoon ja ekvipotentsiaalpind. Homogeenne 

elektriväli kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel, homogeenne magnetväli 11,12 
solenoidis. 

2. Elektromagnetväli 13 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT 
2.1 Liikuvale laetud osakesele mõjuv magnetjõud. Lorentzi jõud. 
2.2 Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge. Faraday katsed. 14, 15 Teabekeskkond, tehnoloogia 

Induktsiooni elektromotoorj õud. ja innovatsioon 
2.3 Magnetvoo mõiste. Faraday induktsiooniseadus. 16, 17 
2.4 Lenzireegel. 18, 19 
2.5 Kondensaator ja induktiivpool. Mahtuvus ja induktiivsus. 20,21 Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon 

2.6 Elektromagnetvälja energia. 22 Keskkond ja jätkusuutIik BIO 
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areng, tervis ja ohutus 
3. ElektromagnetIained 26 Tehnoloogiaja innovatsioon BIO 
3.1 ElektromagnetIainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. 
3.2 Optika - õpetus valguse tekkimisest, levimisest ja kadumisest. 25 KUN 
3.3 Valguse dualism j a dualismiprintsiip looduses. 23 Teabekeskkond 
3.4 F ootoni energia. 24,27 Tehnoloogiaja innovatsioon, BIO,MAT 

tervis ja ohtuts 
3.5 Nähtava valguse värvuse seos valguse lainepikkusega. ElektromagnetIainete 28,29 KUN 

amplituud ja intensiivsus. 
3.6 Difraktsioon ja interferents, nende rakendusnäited. 30,31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.7 Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja rakendused. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4. Valguse ja aine vastastikmõju Tehnoloogiaja innovatsioon GEO, 
4.1 Valguse peegeldumine ja murdumine. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja 33,34,35 MAT 

seos valguse kiirusega. 
4.2 Kujutise tekitamine läätse abil ja läätse valem. 36,37 Elukestev õpe ja karjääri MAT,BIO 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja ohutus 

4.3 Valguse dispersioon, difraktsioon. 38,39 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4.4 Spektroskoobi töö põhimõte. Spektraalanalüüs. 40 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.5 Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents. 41 Keskkond j a j ätkusuutlik GEO, BIO 
areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Energia planeeritud tundide arv: 35 

õ 'ppeSISu 
Jrk T d 1 t d -h· _. t d Oodatavad L··b· d d L-· . eema , a a eema ,po ImOlS e - . tuI d a Iva teema Olmmg nr Opl emuse 
1. Elektrivool 42 Teabekeskkond MAT 
1.1 Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seaduse olemus. 
1.2 Juhi takistus ja aine eritakistus. Metallkeha takistuse sõltuvus temperatuurist. 43,48 Tehnoloogiaja KEE 

Ülijuhtivus. innovatsioon 
1.3 Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Vooluallika elektromotoorjõudja 44 MAT 

sisetakistus. 
1.4 Juhtide jada- ja rööpühendus 46 Teabekeskkond MA T 
1.5 Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus. pn-siire. 49 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

1.6 Pooljuhtelektroonika alused. Valgusdioodja ventiil-fotoelement (fotorakk). 50,51 Elukestev õpe ja karjääri KEE 
planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

1.7 Voltmeetri, ampermeetrija multimeetri kasutamine. 52,53 Tehnoloogiaja KEE 
innovatsioon 

1.8 Elektrivoolu töö ja võimsus 45,47 Teabekeskkond MAT 
2. Elektromagnetismi rakendused Teabekeskkond, 
2.1 Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine ja 54, 55 tehnoloogia ja 

kasutamine. innovatsioon 
2.2 Generaator ja elektrimootor. Elektrienergia ülekanneo 56 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia ' 
ja innovatsioon 

2.3 Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvooluvõrk. 57 Elukestev õpe ja karjääri 
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planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

2.4 Faas ja neutraa!. Elektriohutus. 60,61 Elukestev õpe ja karjääri BIO 
planeerimine, tervis ja 
ohutus 

2.5 Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistuse!. Voolutugevuse ja pinge 58 Tehnoloogiaja MAT 
efektiivväärtused. innovatsioon 

2.6 Elektromagnetlainete rakendused: raadioside, televisioon, radarid, GPS 59,62 Elukestev õpe ja karjääri GEO 
(globaalne punktiseire). planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Soojusnähtused 63,64,65,66 Tehnoloogiaja GEO,KEE 
3.1 Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur kui soojusaste. Celsiuse, Kelvini ja innovatsioon, tervis ja 

Fahrenheiti temperatuuriskaalad. ohutus 
3.2 Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. 67,69 MAT 
3.3 Isoprotsessid. 70, 71 Teabekeskkond MAT 
3.4 Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ja tehnikas. 69 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
3.5 Mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise 69, 72, 73 KEE, 

teooria põhialused. MAT 
3.6 Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. 68 MAT 
4. Termodünaamika ja energeetika alused Keskkond j a jätkusuutIik GEO,KEE 
4.1 Soojusenergia muutmise viisid: mehaaniline töö ja soojusülekanne. 74 areng, tehnoloogia ja 

Soojusülekande liigid: otsene soojusvahetus, soojuskiirgus ja konvektsioon. innovatsioon 
4.2 Soojushulk. Termodünaamika I printsiip, selle seostamine isoprotsessidega. 75 Tehnoloogiaja GEO,KEE 

Adiabaatiline protsess. innovatsioon 
4.3 Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad looduses 78, 79 Elukestev õpe ja karjääri GEO, 

ja tehnikas. planeerimine, tehnoloogia MAT 
ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.4 Termodünaamika II printsiip. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. 76, 77 Teabekeskkond KEE 
4.5 Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. 80 Teabekeskkond KEE, BIO 
4.6 Termodünaamika printsiipide teadvustamise ja arvestamise vajalikkus. 81,82 Tehnoloogia ja 
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Energiaülekanne looduses ja tehnikas. innovatsioon 
4.7 Soojus-, valgus-, elektri-, mehaaniline ja tuumaenergia. 83 Teabekeskkond, KEE 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.8 Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. Energeetilised 85 Elukestev õpe ja karjääri 
globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng, 
kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4.9 Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ja nende lahendamise 84 Keskkond ja jätkusuutIik 
võimalused. areng, kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
-
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 
1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis; 
2) nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist; 
3) kasutab õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt; 
4) seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast; 
5) kirjeldab aine olekut, kasutades õigesti mõisteidfaas jafaasisiire; 
6) seletab faaside muutusi erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel; 
7) kasutab hügromeetrit; 
8) oskab füüsikalisi mõisteid kasutades seletada ilmastikunähtusi; 
9) oskab põhjendada vedelike voolavust ning pindpinevuse tekkepõhjusi; 
10) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid, kirjeldab fotoefekti kui footonite olemasolu 
eksperimentaalset tõestust; 
11) nimetab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast, seletab dualismiprintsiibi abil 
osakeste leiulaineid; 
12) tunneb mõistet seisulaine; teab, et elektronorbitaalidele aatomis vastavad elektroni leiulaine kui 
seisulaine kindlad kujud; 
13) kirjeldab elektronide difraktsiooni kui kvantmehaanika aluskatset; 
14) nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 
15) kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil; 
16) seletab eriseoseenergia mõistet ja eriseoseenergia sõltuvust massiarvust; 
17) kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone (lõhustumine ja süntees), rõhutades massIarvu Ja 
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laenguarvu jäävuse seaduste kehtivust tuumareaktsioonides; 
18) kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus ja poolestusaeg; 
19) kasutab radioaktiivse lagunemise seadust, et seletada radioaktiivse dateerimise meetodi 
olemust, toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta; 
20) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning tuumaenergeetika eeliseid, aga ka 
tuumatehnoloogiaga seonduvaid ohte (radioaktiivsed jäätmed, avariid jaamades ja hoidlates); 
21) nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse erinevat mõju 
elusorganismidele ja võimalusi kiirgusohu vähendamiseks; 
22) oskab kirjeldada erinevaid aatomimudeleid; 
23) nimetab astronoomia vaatlusvahendeid; 
24) seletab taevakaardi fiiüsikalise tõlgenduse aluseid ja fiiüsikalisi hinnanguid peamistele 
astraalmütoloogilistele kujutelmadele; 
25) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi: Päike, 
planeedid, kaaslased, asteroidid, komeedid, meteoorkehad; 
26) seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu 
faase, varjutusi, taevakehade näivat liikumist; 
27) kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika; 
28) kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist; 
29) kirjeldab kvalitatiivselt tähtede evolutsiooni; 
30) kirjeldab kvalitatiivselt Linnutee koostist ja ehitust; 
31) kirjeldab kvalitatiivselt universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal; 
32) tunneb Eesti astronoomide tööd ning teab nende panust astrofiiüsikasse; 
33) kirjeldab galaktikate jaotust universumis ning universumi struktuuri; 
34) teab aja arvestuse aluseid. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. H.Käämbre "Füüsika XII klassile, aatom, molekui, kristall" 
2. A.Ainsaar "Füüsika XII klassile" 
3. J.Jaaniste "Füüsika XII klassile, kosmoloogia" 

( Lisamaterjalid: 

1. R.Veskimäe "Universum" 
2. H.Oja "Põhjanael, retk tähtede maailma" 
3. Horisont, juuni 1997 
4. Ü. U gaste "Füüsika gümnaasiumile, III" 
5. H.Õiglane "Füüsika X klassile, aeg, ruum, liikumine" 
6. G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, nüüdisaegne fiiüsikaline maailmapilt" 

Ülesannete ko gud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Mikro- ja megamaailma füüsika planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

T eemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Aine ehituse alused 1,2 KEE 
1.1 Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. 
1.2 Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja 3 Teabekeskkond GEO 

suhteline niiskus, kastepunkt. 
1.3 Ilmastikunähtused. 7,8 Keskkond ja jätkusuutIik GEO 

areng 
1.4 Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. 9 Tehnoloogiaja innovatsioon KEE, BIO 
1.5 Märgamine, kapiIlaarsus ja nende ilmnemine looduses. 4 Tehnoloogia ja innovatsioon, GEO, BIO, 

tervis ja ohutus KEE 
1.6 Faasisiirded ja siirdesoojused. 5,6 KEE 
2. Mikromaailma füüsika 10 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.1 Välis- ja sisefotoefekt. 
2.2 Aatomimudelid. 22 Teabekeskkond KEE 
2.3 Osakeste leiulained. K vantmehaanika. 11,12 KEE 
2.4 Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. 13,14 
2.5 Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. 15 KEE 
2.6 Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. 16 KEE, 

MAT 
2.7 Tuumareaktsioonid. 17 KEE, 

MAT 
2.8 Tuumaenergeetika j a tuumarelv. 20 Teabekeskkond, tehnoloogia GEO,KEE 

ja innovatsioon, elukestev 
õpe ja karjääri planeerimine, 
keskkond ja jätkusuutIik 

---
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areng 
2.9 Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. 18, 19 Teabekeskkond, tehnoloogia KEE, BIO, 

ja innovatsioon, elukestev MAT 
õpe ja karjääri planeerimine, 
tervis ja ohutus 

2.10 Ioniseerivad kiirgusedja nende toimed. Kiirguskaitse. 21 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 
ja innovatsioon, elukestev 
õpe ja karjääri planeerimine, 
keskkond ja jätkusuutiik 
areng, tervis ja ohutus 

3. Megamaailma füüsika 23 Tehnoloogiaja innovatsioon AJA 
3.1 Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendidja nende areng. 
3.2 Tähtkujud. Taevakaardid. Astraalmütoloogiaja füüsika. 24 Teabekeskkond KUN 
3.3 Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. 34 Teabekeskkond GEO 
3.4 Kuu faasid. Varjutused. 26 Teabekeskkond 
3.5 Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. 25,28 Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.6 Päike ja teised tähed. 27 Tervis ja ohutus BIO, GEO 
3.7 Tähtede evolutsioon. 29 Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.8 Galaktikad. Meie kodugalaktika - Linnutee. 30 
3.9 Universumi struktuur. 33 Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.10 Suur Pauk. Universumi evolutsioon. 31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.11 Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon, AJA 

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine, kultuuriline 
identiteet 

---
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

I Klass: IG2 

• tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja 
analüüsides ning uurimistulemusi esitades; 
• suudaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara; 
• suudaks püstitada mõttekaid hüpoteese ja katsetada nende kehtivust; 
• suudaks kogutud uurimisandmete põhjal tehajäreldusi ning neid põhjendada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje; 
2) viitab tekstis allikatele korrektselt; 
3) oskab kasutada erinevaid infokatalooge ESTER, ISE, EBSCO jt 
4) koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku; 
5) korraldab veebipõhise ankeetküsitluse; 
6) esitab küsitluse teel kogutud andmestiku elektroonilise andmetabelina; 
7) kodeerib, sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis ning koostab andmetabeli põhjal 
risttabeli ja sagedustabeli ning erinevat tüüpi diagramme; 
8) esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud (keskmised, standardhälve, miinimum, 
maksimum, kvartiilid) koos oma selgitustega; 
9) hindab hüpoteesi üldistatavust valimilt üldkogumile ning nullhüpoteesi kehtivust sobivalt 
valitud testi abil; 
10) oskab tulemusi esitada digrammidel; 
11) vormistab korrektselt uurimisamande; 
12) koostab uurimisamande põhjal esitluse; 
13) arvutiga loodud materjalide tehniline teostus, esteetilisus ja originaalsus; 
14) mõtestab lahti praktilise tegevuse oma töös; 
15) internetibrauseritega ja veebikeskkondadega tutvumine; 
16) andmestiku kodeerimine; 
17) interneti otsingumootorite kasutamine; 
18) oskus moodustada kategooriaid; 
19) oskab vormindada tabeleid, jooniseid jms; 
20) teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega tutvumine ja töötamine; 
21) oskab vormistada demonstratsioonesitlust suurel ekraanil; 
22) teab kaitsekõne ja esitluse koostamise nõudeid; 
23) oskab oma uurimistööd klassikaaslastele atraktiivselt, aga samas korrektselt esitleda. 

Kasutatav õppekirjandus 

Maigi Vija, Kadri Sõrmus "Uurimistöö kirjutajale", kirjastus AtlexAS, 2012 
Arvuti kasutamine uurimistöös e-õpik: http://aku.opetaja.ee/opik/ 
http://aku.opetaja.ee/opetajale/ 
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Arvuti kasutamine uurimistöös planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Infootsing internetis ja raamatukogus. 1, 15 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
1.1 Töö allikategaja viitamine. karjääri planeerimine 
1.2 Viitekirje vonnistamine ning viidete haldamine spetsiaalse tarkvara abil. 2 Teabekeskkond. ARV 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

1.3 Erinevate infokataloogide kasutamine (ESTER, ISE, EBSCO) 3,17 Teabekeskkond. ARV 
Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

2. V urimisandmete kogumine. 11 Teabekeskkond 
2.1 Tunnuste tüübid. 
2.2 Küsimuste tüübid ja vastuste skaalad. 4 Teabekeskkond EKE 
2.3 Veebipõhise küsimustiku koostamine spetsiaalse tarkvara abiL 5 Tehnoloogia ja ARV 

innovatsioon 
3. Andmetöötluse alused. 6 Tehnoloogia ja ARV,MAT 
3.1 Andmetabeli koostamine tabelarvutustarkvara abiL innovatsioon 
3.2 Andmete 7 Tehnoloogia ja ARV,MAT 

kodeerimine, sorteerimine ja filtreerimine, sagedustabeli ja risttabeli koostamine. innovatsioon 
3.3 KiIjeldav 8 Teabekeskkond ARV,MAT 

statistika: keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve, kvartiilid. 
3.4 Andmete visualiseerimine diagrammide abil. 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4. Järeldav statistika. 9 Teabekeskkond MAT 
4.1 Üldistus valimilt üldkogumile, usaldusnivoo, nullhüpotees, statistiliselt 

olulise erinevus e tuvastamine. 
4.2 Statistiliselt olulise erinevus e tuvastamine 14 Teabekeskkond MAT 
5. Andmetöötlus kvalitatiivse uuringu puhul. 16 Teabekeskkond. ARV,MAT 
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5.1 Andmestiku kodeerimine Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

5.2 Kategooriate moodustamine. 18 Teabekeskkond ARV 
6. Uurimisaruande vormindamine. 19 Teabekeskkond Kõik õppeained 
6.1 Tabelid, joonised. 
6.2 Sisukord, indeks, päis, jalus, joonealused märkused. 20 Teabekeskkond EKE 
6.3 Uurimisaruande põhjal esitIuse koostamine. 21 Tehnoloogia ja EKE,ARV 

innovatsioon 
7. Kaitsmine 22 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
7.1 Kaitsmise sisu ja ülesehitus. karjääri planeerimine 
7.2 Avalik esinemine. 23 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 

karjääri planeerimine 
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Ainevaldkond "Sotsiaalained" 

Õppeained: 

ajalugu 
ühiskonnaõpetus 

inimeseõpetus 
geograafia (inimgeograafia) 

Tallinna ajalugu 
Tallinna ajaloo praktikum 

Suurbritannia ja USA maalugu 
psühholoogia 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja 
isikute kaudu; 

• oskab luua seoseid Eesti ajaloo, Euroopa ja maailma ajaloo poliitika ja sündmuste 
vahel; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest ja arvamusest; 

• kasutab empaatiat; suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleidja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 
8. selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal 

ning mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval; 
9. tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja 

keisririigi toimimise põhimõtteid; 
10. iseloomustab religiooni osa inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu; 
11. iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri 

ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega 
ning hindab neid kriitiliselt; 

12. näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi 
laienemist; 

13. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis; 
14. iseloomustab keskaja ühiskondaja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja 

erinevaid teabeallikaid; 
15. iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste 

mõttemaailma kujundajana; 
16. teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris 

linnaühiskond; 
17. iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit; 
18. teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 
19. iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 
20. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute 

muutumist uusajal; 
21. iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja 

reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 
22. teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 
23. iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste 

igapäevaelule; 
24. näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 
25. tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 
26. teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning 

eluolu muutuste alusel; 
27. tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning 

uskumusi ja vaimulaadi; 
28. iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid 

mõjutusi; 
29. iseloomustab Eesti halduskorraldustja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 
30. analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 
31. tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; 

iseloomustab suhteid naaberriikidega; 
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32. analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 
33. iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja 
Euroopa ajaloo vahel keskajal; 

34. iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti 
kultuurile, vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist 
j ärj epidevust; 

35. analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste; 
36. iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb 

suurriikide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 
37. selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel 

sõja osaliste tegevust; 
38. teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 
39. iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi 

mentaliteedis ning vaimuelus. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kõiv, Mati. Inimene, ühiskond, kultuur I. Avita, 2006. 
2. Laur, Mati; Kõiv, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur II. Avita, 2007. 
3. Laur, Mati; Tannberg, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur III. Avita, 2009. 
4. Vemant, Jean-Pierre (koostaja). Vana-Kreeka inimene. Avita, 2001. 
5. Le Goff, Jaques (koostaja). Keskaja inimene. Avita, 2002. 
6. Villari, Rosario (koostaja). Barokiajastu inimene. Avita, 2000. 
7. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999. 
8. Mäesalu, A., Lukas T., Laur M., Tannberg T. Eesti ajalugu I. Avita, 1997. 
9. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
10. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001. 
11. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002. 
12. CD-ROM Maailmaja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg. AS Bit, 2001 
13. Laar, Mart (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvas XX sajandil. Avita, 2000 
14. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000. 
15. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Üldajalugu planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Vanaaeg. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 
1.1 Kreeka linnriigid. 11, 12. karjääri planeerimine matemaatika, 
Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: 2. Kodanikualgatus ja geograafia, 
hellenite kasvatus, haridus ja igapäevaelu. ettevõtlikkus kunst, kehaline 
1.2 Kreeka kultuur. 3. Kultuuriline kasvatus. 
Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. identiteet 
Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud. Makedoonia 4. Teabekeskkond 
tõus ja hellenism: Aleksander Suur. 
1.3 Rooma riigi teke. Rooma vabariikja selle korraldus. 
Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma 
ja Ida-Rooma. Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. 
Rooma kui antiikaja suurlinn. Ehituskunst. 
1.4 Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks. Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja 
tähtsus maailma ajaloos. 
Nimed: Perikles, Aleksander Suur, Romulus, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus; 
Mõisted polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, barbar, kodanik, senat, konsul, 
vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6, 13, 14, 15, 1. Väärtusedja Inglise keel, 
2.1 Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus. 16,17,18,19. kõlblus; kirjandus, 
2.2 Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke. 2. Kultuuriline matemaatika, 
2.3 Ühiskond ja eluolu. identiteet; geograafia, 
Ühiskond ja eluolu: läänikord. Feodaalideja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: 3. Elukestev õpe ja kunst. 
kaubandus, käsitöö, valitsemine. karjääri planeerimine 
2.4 Islami teke ja levik. Keisrivõimja paavstlus. 4. Tervis ja ohutus 
Muhamed. Koraan Ilmalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõimja paavstlus. Religiooni 
dominantsus. Vaimulikud ordud.Ketserlus. Ristisõjad. 
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Ülikoolid ja skolastika. 
Mõisted: klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, 
naturaalmajandus, raad, tsunfi, giid, Hansa Liit, skolastika, koraan, sunna; 
Nimed: Muhamed, Karl Suur, Innoeentius III, Aquino Thomas, Benedietus. 

3. Uusaeg. 1,2,3,4,5,6,20,21,22, 1. Tehnoloogia ja Inglise keel, vene 
3.1 Uue maaihnapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja 23,24,25. innovatsioon keel, kirjandus, 
tagajäljed, reformatsioon ja vastureformatsioon. 2. Väärtusedja matemaatika, 
3.2 Absolutism ja parlamentarism: poliitilim kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, kõlblus geograafia, 
parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide 3. Kultuuriline kunst, kehaline 
iseseisvumine. identiteet kasvatus. 
3.3 Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. Prantsuse 4. Teabekeskkond 
revolutsioon ja 5. Keskkond ja 
3.4 Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide jätkusuutlik areng 
teke. 
3.5 Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 
masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 
Mõisted: renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 
parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, 
urbaniseerumine, sotsialism; 
Nimed: Leonardo da Vinei, Christoph Kolumbus, Femao de Magalhaes, Martin Luther, Louis 
XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarek. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: vahetuseni) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Esiaeg. 1,2,3,4,5,6,26,27,28, 1. Keskkondja Geograafia, 

1.1 Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaegja selle taaooumine. 29. jätkusuutlik areng kunst, 
Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. 2. Kultuuriline matemaatika. 
1.2 Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine. identiteet 
1.3 Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk 3. Väärtusedja 
venekirveste kultuur - elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. kõlblus 
1.4 Metalliaeg Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused. 
Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste 
kaubateede kujunemine ja Eesti. 
1.5 Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. 
Külad ja elamud. 
1.6 Muinasusundja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated 
ristiusu levikust Eestis. 
Mõisted: arheoloogiline /ailtuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond, malev, 
animism. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6,30,31,32, 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 
2.1 Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere 33,34,35. karjääri planeerimine geograafia, 
maade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti 2.Kodanikua1ga-tus ja inglise keel, vene 
keskaja ühiskonna kujunemisel. ettevõtlikkus keel, saksa keel, 
2.2 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 3. Kultuuriline kunst, muusika. 
Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. identiteet 
2.3 Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitilin: kaart. Seisused. Maapäev. Vana- 4. Väärtused ja 
Liivimaa riikide omavahelised suhted ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja kõlblus 
tagajärjed. 5. Teabekeskkond 
2.4 Keskaja ühiskond Eestis: läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoOljuse 
kujunemine. 
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2.5 Keskaegsed linnad Eestis: linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja 
tsunftid. Eluolu linnas. 
2.6 Kirikja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. Arhitektuur. 
Mõisted: Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkand, mõis, teaO/jus, sunnismaisus, adramaa; 
Nimed: Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik. 

3. Üleminekuaeg keskajast uusaega. 1,2,3,4,5,6,36,37,38, 1. Teabekeskkond Kirjandus, 
3.1 Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 39. 2. Tehnoloogia ja geograafia, 
3.2 Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käikja innovatsioon inglise keel, vene 
tulemused. 3. Kultuuriline keel, kunst. 
3.3 Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. identiteet 
Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 4. Väärtused ja 
vastureformatsiooni mõju vaimuelule. kõlblus 
Nimed: Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasenaja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja 
isikute kaudu; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• võrdleb ning analüüsib Eesti ajalooperioode, nt valitsemine, kultuur, eluolu, 
majandus, jne; loob seoseid ajaloosündmuste vahel Eestis, Euroopas ja maailmas; 

• võrdleb Esimest ja Teist maailmasõda; 
• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 

usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 
• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest ja arvamusest; 

• oskab kasutada empaatiat; näeb ajalugu minevikus elanud isikute pilgu läbi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. teab, kuidas toimus Rootsi võimujärkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 
8. iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja 

teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust; 
9. iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 
10. mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, 

ajaloos ning tänapäeval; 
11. selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 
12. iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 
13. analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning 

õigusliku seisundi muutumist; 
14. analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi; 
15. analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 
16. teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning 

selgitab majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 
17. mõistab ärkamisaj a tähendust j a tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos; 
18. iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 
19. teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid 

rahvusliku liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise 
ettevõtmisi ja ideid; 

20. iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 
XIX sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega; 

21. iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 
22. teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu 

taotlusi; 
23. tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil 

suurriikide sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 
24. iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju; 
25. analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 
26. analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 
27. analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 
28. teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 
29. mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 
30. analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab 

muutuste põhjusi; 
31. teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania 

kodusõda; 
32. iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 
33. analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
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34. analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab 
autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat 
ajastut; 

35. analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel; 
36. iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
37. iseloomustab sõjategevust kaardi järgi; 
38. teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 
39. analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Adamson, A; Valdmaa S. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999. 
2. Kand, M; Räis M. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001. 
3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu I gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
5. Mäesalu, A; Lukas, T; Laur, M. Eesti ajalugu. Avita, 2001. 
6. Valdmaa, S. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002. 
7. CD-ROM Maailmaja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg. AS Bit, 2001. 
8. Laar, M (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvas XX sajandil. Avita, 2000. 
9. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000. 
10. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Rootsi aeg. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10. 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 

1.1 Rootsi suurriigi ajastu. karjääri planeerimine; geograafia, 
Rootsi keskvõimja baltisaksa aadel. 2. Kultuuriline kunst, 
1.2 Majandus. identiteet; matemaatika. 
Majanduslik areng: talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioonja selle 3. Väärtusedja 
tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. kõlblus. 
1.3 Vaimuelu. 
Vaimuelu ja kultuur: luterlus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. 
Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik 
Mõisted: rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat,piiblikonverentsid, Vastne Testament, 
Academia Gustaviana; 
Nimed: Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI. 

2. Eesti 18. sajandil. 1,2,3,4,5, 6, 11, 12, 13, 1. Kultuuriline Vene keel, 
2.1 Venemaa euroopastumine XVIII sajandil. Katariina II valgustatud absolutism. 14,15. identiteet; geograafia, 
Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käikja tulemused. 2. Teabekeskkond kunst, 
2.2 Rahvastikuprotsessid 3. Tehnoloogiaja matemaatika. 
Rahvastikuprotsessid Eestis XVI-XVIII sajandil. Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja innovatsioon; 
näljahädade mõju rahvastikule. 4. Väärtused ja 
2.3 Balti erikord. kõlblus. 
Balti erikord: Vene keskvõimja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund 
ja majanduslik olukord. Asehalduskord. 
2.4 Vaimuelu XVIII sajandil. 
Baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietismja valgustus. 
Mõisted: balti erikord, restitutsioon, asehalduskord,vennastekogud; pietism, ratsionalism. 
Nimed: Karl XII, Peeter I, Katariina II, Georg Browne, Anton Thor Helle ja August Wilhelm , 

Hupel. 
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Eesti 19. sajandilja 20. sajandi algul. 
3.1 Moderniseemv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 
XIX sajandil ja XX sajandi algul. 
3.2 Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. 
Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna
Eesti arengus. 
3.3 Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estotiilid. Tartu ülikool XIX sajandil. Estotiilid. Eesti 
haritlaskonna kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised 
ja nende eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. Moderniseemv Eesti: majanduse 
areng. Raudteede ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse 
kujunemine. Põllumajanduse areng. Talurahva kihistumine. 
3.4 Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, kultuurile ja 
rahvuslikule liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik tõus. 
3.5 Poliitilised rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale. 
Mõisted: estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikool; 
Nimed: Karl Ernst von Baer, FriedrichReinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, 
Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidulaja Jaan Tõnisson. 

i~ 

1,2,3,4,5,6, 16, 17, 18, 
19,20. 

1- Elukestev õpe ja 
karj ääri planeerimine; 
2. Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 
3. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4. Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
5. Väärtused ja 
kõlblus. 

Vene keel, 
kirjandus, kunst, 
matemaatika, 
geograafia, 
muusika. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nillletus: esimesel poolel planeeritud tundid~ arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Maailm Esimese maailmasõja eel. Suurriikide arengujooni: poliitiliste 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

süsteemide erinevused, Venemaa. katjääri planeerimine; matemaatika, 

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, 
2) Keskkond ja geograafia 

vabaturumaj andus ja protektsionism. 
jätkusuutlik areng; 
3) Kultuuriline 

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. Mõisted- imperialism, identiteet; 
monopol, Antant, Kolmikliit. 4) Teabekeskkond; 

5) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 

2. Esimene maailmasõda. Esimese maailmasõja põhjused. 1-6,21-23,25-29 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. katjääri planeerimine; kitjandus, 

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide 
2) Kodanikualgatus ja geograafia 
ettevõtlikkus; 

sünd Euroopas, uus maailmakord ja Rahvasteliit. 3) Kultuuriline 
Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu. identiteet; 
Nimed- Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin 4) Teabekeskkond; 

Päts. Mõisted- Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, 5) Tehnoloogiaja 

Landeswehr, Tartu rahu. 
innovatsioon; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuuride Euroopa- 1-6,30-35 2) Kodanikualgatus ja vene keel, 

kesksus ning rahvusvahelised suhted. ettevõtlikkus; kirjandus, kunst, I 

3) Kultuuriline matemaatika, 
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Demokraatia levik. Demokraatia põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja identiteet; geograafia 

USA näitel: poliitiline süsteem, majandus, 4) Teabekeskkond; 

ühiskonnaelu. 5) Tehnoloogia ja 

Majanduskriis: põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. 
innovatsioon; 
6) Väärtused ja 

Autoritarism, totalitarism: fasism, natsionaalsotsialism, kommunism. kõlblus; 
Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, 
majandus, ühiskonnaelu. 
Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. 
Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, 
ühiskonnaelu. Nimed- Jossif Stalin, AdolfHitler, Benito Mussolini, Franklin 
D. Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson. Mõisted- demokraatia, 
diktatuur, autoritarism, totalitarism, 
kommunism, NSVL,!asism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' 
süsteem, vaikivajastu, parlamentarism, vabadussõjalased. 

4. Teine maailmasõda. Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. 1-6,35-39 1) Kultuuriline vene keel, 

Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Jaapani identiteet; kirjandus, kunst, 

agressiivne välispoliitika ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika 2) Teabekeskkond; matemaatika, 
3) Tehnoloogia ja geograafia 

nurJumme. innovatsioon; 
Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle 4) Tervis ja ohutus; 
kujunemine: Atlandi harta, Teherani, Jaltaja Potsdami konverentside tähtsus. 5) Väärtused ja 

Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, kõlblus. 

Moskva, Midway, Stalingrad, Kursk, EI-Alamein, Normandia dessant). 
Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma 
poliitilisele, majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. 
Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, 
sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 
Nimed- Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi 
Zukov, Johannes Vares ja Otto Tief. Mõisted- Ansluss, Müncheni konverents, 
MRP, baaside leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta, ÜRO. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium .1 Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 
maailmakodanikuna; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest 
ja arvamusest; 

• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleidja IKT vahendeid, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 
seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengujärjepidevust ning 
ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 
2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 
3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 
ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti 
arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 
5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab 
referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 
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6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 
7. analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 
8. analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 
9. analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal; 
10. iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal; 
11. analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 
12. teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 
13. analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemisluguja põhijooni; 
14. iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 
15. analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 
16. analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 
17. analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 
18. teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; 
19. analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute 
pingekollete kujunemist; 
20. analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 
21. selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma. 
22. teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju 
ühiskonnale; 
23. teab teaduse j a tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist 
igapäevaelus; 
24. analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud 
muutustega. 
25. analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning 
väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul; 
26. analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 
27. teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid 
seda lahendada; 
28. selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste 
kuritegude toimepaneku; 
29. mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise 
vajalikkust; 
30. teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; 
31. iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi; 
32. analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999 
2. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997 
3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu II gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001 
5. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002 
6. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000 
7. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 

jfu"i~korranumber: 1. (5.) teema nimetus: teisel poolel planeeritud tundide arv: 35 
--

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr Lõiming 

1. Külm sõda. Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: 1-6,7-10 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, karjääri planeerimine; kirjandus, kunst, 

Vietnami sõda, Berliini kriisid. Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi 2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutlik areng; geograafia, 

vastasseis. Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised 3) Kodanikualgatus ja kehaline 
suhted. Nimed- Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita HrustSov, Fidel ettevõtlikkus; kasvatus 
Castro, Konrad Adenauer ja Willy Brandt. Mõisted- külm sõda, kriisikolle, 4) Kultuuriline 

NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne eesriie. identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda. USA: poliitiline süsteem, 1-6, 11-12 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

majandus, ühiskonnaelu. Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa karjääri planeerimine; matemaatika, 

integratsioon. Nimed- Ronald Reagan ja Robert Schumann. Mõisted- Euroopa 2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutlik areng; 

Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Väärtused ja 

-
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kõlblus. 

3. NSVL ja kommunistlik süsteem. Kommunistliku süsteemi kujunemine. 1-6,13-16 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja kaIjääri planeerimine; kiIjandus, kunst, 

kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus. 2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutiik areng geograafia 

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, 3) Kodanikualgatus ja 
rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga. Nimed- Jossif Stalin, Nikita ettevõtlikkus; 
HrustSov, Leonid Breznev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander Dubcek 4) Kultuuriline 

ja Lech Walesa. Mõisted- kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, identiteet; 

sula, stagnatsioon, dissidentlus, Breinevi doktriin, plaanimajandus, 5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon. innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus; 

4. Maailm sajandivahetuse!. NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: 1-6,17-21 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. kaIj ääri planeerimine; kiIjandus, kunst, 

Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju 2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutIik areng; geograafia 

väärtushinnangutele. Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise 3) Kodanikualgatus ja 
kaardi muutumine. USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. ettevõtlikkus; 
Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev 4) Kultuuriline 

revolutsioon, riikluse taastamine. Uued pingekolded: Balkani kriis. Nimed- identiteet; 

Ronald Reagan, Mihhail Gorbatsov, Boris Jeltsin, George Bush, Helmut 5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

Koh!, Vac1av Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart innovatsioon; 
Laar. Mõisted- perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti 7) Tervis ja ohutus; 
kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 8) Väärtused ja 

kõlblus. 

-- -
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: põhijooned: Eesti ja maailm planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 
nr 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Eluolu ja kultuur. Ühiskondlikud liikumisedja ideoloogiad: sotsialism, 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

liberalism, noorsooliikumine, neegriliikumine, karjääri planeerimine; matemaatika, 

feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate 2) Keskkond ja geograafia, 
jätkusuutlik areng; kehaline 

avaldumine kultuuris. 3) Kodanikualgatus ja kasvatus 
Muutused eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste ettevõtlikkus; 
emantsipatsioon, spordi 4) Kultuuriline 

populaarsuse kasv, mood, massikultuur, kodumasinad. identiteet; 

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, 5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

kosmoseajastu. innovatsioon; 
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu 7) Tervis ja ohutus; 
ilmingud kunstis, 8) Väärtused ja 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. kõlblus; 

Multikultuursuse kontseptsioon. 
Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule. 

2. Sõja ja rahu küsimus. Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, 1-6,25-27 1) Keskkond ja matemaatika, 

desarmeerimine, tuumasõja oht. jätkusuutlik areng geograafia 

Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue 2) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 

maailmakorra loomise katsed. 3) Väärtused ja 
Konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. kõlblus. 
Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 4) Kultuuriline 

identiteet; 
5) Teabekeskkond 
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6) Tervis ja ohutus 

3. Inimsusevastased kuriteod. Massikuritegude ideoloogilised alused ja 1-6,28-30 1) Keskkond ja vene keel, 

psühholoogilised juured. jätkusuutlik areng; kirjandus, kunst, 

Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. 2) Kultuuriline matemaatika, 

Natsismikuriteod: holokaust. Kommunismikuriteod. 
identiteet; geograafia 
3) Teabekeskkond; 

Genotsiid, etnilised puhastused. Inimsusevastased kuriteod Eestis, 4) Tervis ja ohutus; 
küüditamine. 5) Väärtused ja 

kõlblus; 

4. Muu maailm. Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. 1-6,31-32 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. katjääri planeerimine; matemaatika, 

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 
2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutlik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, 
on seaduskuulekas; teab õigusriigi põhimõtteid; 

• määratleb ennast Eesti, Euroopaja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi 
ja vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja 
looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 
väärtustab kodanikualgatust; 

• mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust 
nende lahendamise eest; 

• austab endaja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamustetaja lugupidavalt kõigisse 
inimestesse ning arvestab nende erivajadusi; 

• mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 
maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride 
dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 

• märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab 
võimaluste piires probleemidele lahendusi leida; 

• teab ja oskab analüüsida riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise 
suhtlemise põhimõtteid; annab hinnangu erinevatele riigikordadele; analüüsib 
rahvusvahelisi organisatsioone; 

• omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 
tingimustes; omandab maksustamise põhimõtted; teab tarbijaõigusi ning oskab 
lahendada nendega seotud probleeme; oskab käituda tööturul; 

• põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab 
osaleda arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt 
kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule 
arvamusele ja sõnavabadusele; 

• hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 
tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 
autoriõigust; oskab leida ja tõlgendada õigusakte; 

• valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda 
suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste 
prognoosile ning on kooskõlas püstitatud eesmärkidega; 

• väljendab end suuliseIt ja kirjalikult, kasutab ITK vahendeid. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga 
suhestada; 

2. tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab 
kasutada "Eesti Vabariigi põhiseadust", rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; 
järgib seadusi ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi; 

3. iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise 
põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi 
rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 

4. on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab 
adekvaatselt määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet 
omale sobivate eneserakendus- ja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 

5. teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub 
teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning 
mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); 

6. määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime 
turumajanduslikus ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult 
ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja õigusi, 
arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste 
eiramisele; 

7. seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab 
õigusteksti ning sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda 
kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades 
ja arvestades autoriõiguste kaitset. 

8. iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 
analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest 
tulenevaid ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa 
aitama; 

9. teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral 
otsida abi; 

10. on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis 
ning tunneb kodanikualgatuse võimalusi; 

11. tunneb ningjärgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu 
humanistlike ja demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb 
kodanikuvastutust; 

12. iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja 
Euroopa Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi; 

13. iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 
14. tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana; 
15. suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab 

nõuetekohaseid dokumente; 
16. on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna 

probleeme ning pakub võimaluse korrallahendusi; 
17. väärtustab säästva majanduse põhimõtteid; 



( 
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18. tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab 
maksude maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse; 

19. teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja 
vajadust; 

20. oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid 
statistilisi meetodeid ning esitada tulemusi suuliseIt, visuaalselt ja kirj alikult; 

21. tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid 
olulisemaid õigusakte; 

22. teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise 
eest; 

23. analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide 
ületamiseks argumenteeritud lahendusi; 

24. kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, 
arvestades ning väärtustades autoriõiguste kaitset; 

25. tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab 
elu ja inimväärikust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Olenko, K; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. Koolibri, 2005. 
2. Möldre, L; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. XII klass. Koolibri, 1999. 
3. Eesti Vabariigi põhiseadus. 
4. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks. Ülesanded. Ilo, 2009. 
5. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks 2011. Ilo, 2010. 
6. Kodaniku käsiraamat. Integratsiooni Sihtasutus, 2008. 
7. Maripuu, E; Oja, M; Raja, R. Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse 

õppematerjal. Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2006. 
8. Randlepp, M (koost). Tunne seadusi. Valimik õigusakte õpilastele. Ilo. 
9. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2011. Argo, 

2011. 
10. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2009. Argo, 

2009. 
11. Valdmaa, S (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2008. Argo, 

2008. 
12. Varik, M (koost). Ülesannete kogu ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujale. 

Koolibri, 2006. 
13. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. Skeemid j a tabelid. Koolibri, 2008. 
14. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. II. töövihik. Gümnaasiumiaste. Koolibri, 2001. 
15. Internet: www.riigiteataja.ee, www.eesti.ee, jne. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Ühiskond ja selle areng, demokraatlik Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: ühiskond, valitsemine ja kodanikuosalus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ühiskond ja selle areng. 1,2,3,6,7,8,9, 10, 11, 1. Keskkondja Geograafia, 

1.1 Ühiskonna uurimine. 16, 24. jätkusuutlik areng ajalugu, 
Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku 2. Elukestev õpe ja inimeseõpetus, 
teadmise erinevus tavateadmisest. karjääri planeerimine bioloogia, 
1.2 Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid. 3. Teabekeskkond kirjandus. 
Rahvastiku sotsiaal-majanduslikjaotus ja ühiskonna kihistumine. Ühiskonna sooline ja 4. Tehnoloogia ja 
vanuseline jaotus. Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus. Haridus innovatsioon 
sotsiaal-majandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne 5. Väärtusedja 
õiglus. Majanduslikja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise meetmed. kõlblus 
Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia. 6. Tervis ja ohutus 
1.3 Nüüdisühiskond ja selle kujunemine. 
Avalikja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Moderniseerumine. 
Postindustriaalne ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. 
Heaoluühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus. 

2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 13, 1. Kodanikualgatus ja Geograafia, 
2.1 Riik ja riigivormid. 15, 16,24,25. ettevõtlikkus ajalugu, 
Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline reziim: demokraatia, 2. Teabekeskkond inimeseõpetus, 
diktatuur. Autoritaarne ja totalitaarne reziim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. 3. Kultuuriline kirjandus, inglise 
2.2 Demokraatia ohud. identiteet keel. 
Õigusriikja võimude lahusus. 4. Tehnoloogiaja 
Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. innovatsioon 
2.3 Kohtuvõim. 5. Väärtusedja 
Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. Euroopa kõlblus 
Inimõiguste Kohus. Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. 6. Tervis ja ohutus 
Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku 
võimu suhe. 
2.4 Inimõigused. . 
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Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. 
Rahvusvahelised ja riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. 
Inimkaubandus. Lapstööjõud. 
Mõisted: riik, monarhia, vabariik, unitaarriik,jöderatsioon, konföderatsioon, 
parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, kodakondsus, demokraatia, diktatuur, 
ombudsman, õiguskantsler, riigikontroll.. 
Valitsemine ja avalik haldus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 16, 1. Tehnoloogia ja Geograafia, 
3.1 Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. 24. innovatsioon ajalugu, inglise 
Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. 2. Väärtused ja keel. 
3.2 Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. kõlblus 
Valitsuse ülesanded. 3. Keskkondja 
3.3 Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. jätkusuutlik areng 
3.4 Eurooa Liidu valitsemine ja toimimine. 
Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu 
Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu 
poliitikavaldkonnad. Lissaboni lepingu põhimõtted. 
Mõisted: avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, 
koalitsioon, fraktsioon, täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus-ja vähemusvalitsus, 
kohtuvõim, riigipea, põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa 
Liit, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 

4. Kodanikud, huvid ja demokraatia. 1,2,3,6, 7, 01, 13, 14, 1. Kodanikualgatus ja Ajalugu, 
4.1 Poliitilised ideoloogiad. 16,24. ettevõtlikkus kitjandus, inglise 
Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, 2. Kultuuriline keel, 
sotsiaaldemokraatia. Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitika valdkondades. identiteet matemaatika, 
Äärmusideoloogiad (natsism, fasism, kommunism, islami fundamentalism). 3. Tehnoloogiaja kunst. 
4.2 Valimised. innovatsioon 
Demokraatlike valitniste põhimõtted. Peamised valitnissüsteemid. Aktiivne ja passiivne 4. Väärtused ja 
valitnisõigus. Valimiskäitumine, valitniste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste kõlblus 
volikogude ja Euroopa Parlamendi valitnised Eestis. E-valimised. 
4.3 Eraonnad ja kodanikuüuendused. 
Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasamine. 
Mõisted: ideoloogia, liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne 
liikumine, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, majoritaarne ja proportsionaalne 
valimissüsteem, e-valimised, 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Majandus ja tänapäeva maailm planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Ühiskonna majandamine. 3,4,5,7,17,16,18,20, 1. Keskkondja Matemaatika, 
1.1 Riikja majandus. 21,24. jätkusuutlik areng geograafia, 
Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
inimressursid. Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
1.2 Ettevõtlus. 3. Teabekeskkond kirjandus. 
Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. 4. Tehnoloogia ja 
Majandusarengu tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud. innovatsioon 
1.3 Makromajanduslikud põhinäitajad: sisemajanduse kogutoodang, eelarvetasakaal, 
inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 
1.4 Fiskaalpoliitika. Rahapoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud. 
Mõisted: majandusressurss, turumajandus, segamajandus, makromajanduspoliitika, 
fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKI, inflatsioon, tarbijahinnaindeks, import, eksport, 
proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, toll, Euroopa 
ühisturg, euro. 

2. Tööturg ja hõive. 2,3,4,5,6,7,8,16,17, 1. Elukestev õpe ja Matemaatika, 
Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, 19,20, 21, 24. katjääri planeerimine geograafia, 
tööjõupuudus. Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
tööturumeetmed. Tööränne. Tööseadusandlus. Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
omandi kaitset reguleerivad olulisemad õigusaktid. 3. Tervis ja ohutus kirjandus. 
Tarbimine ja investeerimine. 4. Tehnoloogia ja 
Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. innovatsioon 
Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 5. Väärtused ja 
Mõisted: sotsiaalkindlustusmakse, töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, kõlblus 
ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed 
tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, indikatiivne ostukorv, 
tarbijakaitse, tööandja, töövõtja. 
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3. Maaihna areng ja maaihnapoliitika. 2,3,4,7,8,12,16,22, 1. Keskkondja Geograafia, 
2.1 Maailma rassiline, rahvuslikja religioosne mitmekesisus. Maaihna arengu ebaühtIus. 23,24,25. jätkusuutIik areng ajalugu, 
2.2 Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. 2. Teabekeskkond kirjandus. 
Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. 3. Kultuuriline 
2.3 Rahvusvaheline julgeolekja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, identiteet 
NATO, ÜRO. 4. VäärtuSedja 
2.4 Üleihnastumine. Globaalprobleemid, lahenduste otsingud. kõlblus 
2.5 Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise 5. Tervis ja ohutus 
juhtumid. Lapssõdurid. IllegaaIne immigratsioonja põgenikud. IllegaaIne kaubandus. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks; 
• omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks 

(oskab väärtustada vanemlust, tunneb lapse arengu põhilisi seaduspärasusi jne); 
• omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka 

enda loodava perekonna liikmena 
(tunnetab sõpruse, armastuse j a koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsida ja 
aktsepteerida oma tundeid; hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast 
käitumisest). 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus; 
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli 
inimese elus ning oma vastutust suhetes; 
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab 
valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja 
tervist; 
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 
teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele; 
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, 
väärtustades usaldust ning positiivsed tundeid; 
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava 
perekonna liikmena; 
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise 
võimalusega tulevikus; 
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise 
nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgus 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Margit Kagadze, Inger Kraav, Katrin Kullasepp "Perekonnaõpetus", gümnaasiumi 
inimeseõpetuse õpik 

2. Tiina Annuk "Perekonnaõpetus 11. klassile" 
3. V. Saat "Suhete alkeemia", 2010 
4. E. Asen "Kuidas õnnelikult koos elada", 1999 
5. E. Fromm "Armastuse kunst", 1989 
6. M. Mekay, M. Davis, P. Fanning "Suhtlemisoskused", 1999 
7. A. Dyregrov "Lapse lein", 1995 



8. A. Pease "Kehakeel", 1994 
9. T. Gordon "Tark Lapsevanem", 2003 
10. D. Goleman "Emotsionaalne intelligentsus", 1997 
11. M. Winterhoff "Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid", 2010 
12. P.M. Stahl "Lastekasvatus pärast lahutust", 2007 
13. J.1uul "Sinu tark laps", 2010 
14. EV perekonnaseadus 

( 

( 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Perekonnaõpetus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. PEREKOND 

1.1. Perekonna eri vormid. Kooselu vormid 1 "Väärtused ja kõlblus" ajalugu 
1.2. Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast 1,3 ,,Kultuuriline identiteet" ühiskonnaõp 
1.3. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus. Perekonna püsimist mõjutavad tegurid 1 ,,Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
1.4. Perekonna ajalugu 1 
1.5. Perekonna minevik, olevik ja tulevik 1,7 

2. PÜSISUHE 
2.1. Tunded ja püsisuhe 2,6,8 
2.2. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Lühi- ja pikaajaline suhe 2 "Väärtused ja kõlblus" 
2.3. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid. Püsisuhtest tulenev vastutus 2,6 
2.4. Toimetulek suhete lõppemisega 2,6 
2.5. Armastuse olemus ja liigid 6 
2.6. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine 6 "Tervis ja ohutus" 
2.7. Ühiskonna ja kultuuri mõju suhtumise le seksuaalsusesse 6,9 ,,Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
3. ABIELU 

3.1. Abielu - tavad ja kombed 1,2,4 
3.2. Registreeritud abielu ja vabaabielu 1,4 
3.3. Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik 3 "Tervis ja ohutus" 
3.4. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid 3 
3.5. Abielulise rahulolu muutused kooselujooksul 3,4 "Väärtused ja kõlblus" 
3.6. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused 3,4 

4. LAPSEVANEMAKS OLEMINE 
4.1. Perekonna planeerimine ja seda mõjutavad tegurid 2,3,6,7 "Elukestev õpe ja bioloogia 
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karjääri planeerimine" 
4.2. Planeerimata rasedus 6, 7 
4.3. Lapse sünd 5,7 
4.4. Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 5 

sotsiaalne 
4.5. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajatena 5, 7 "Tervis ja ohutus" 
4.6. Vanemate kasvatusstiilid 5, 7 

5. LAPS 
5.1. Lapse areng, arenguperioodidja vanema osa selles 5 bioloogia 
5.2. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle kujunemisele 5, 7 
5.3. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus 3,5,7,8,9 "Väärtused ja kõlblus" 

6. KODU JA ARGIELU 
6.1. Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Rituaalid ja traditsioonid 3, 7 ,,Keskkond ja jätku-

suutlik areng" 
6.2. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende arvestamine 3,6 ,,Kultuuriline identiteet" 
6.3. Suhtlemine peres: rollide jaotus, sallivus, abistamine 2,3 
6.4. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. Kriisid peres 3,8,9 "Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
6.5. Lahkuminekja lahutus 9 
6.6. Leinja toimetulek sellega 9 
6.7. Perekondlike suhete säilitamine 8,9 
6.8. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil 9 "Tervis ja ohutus" 

7. PEREKONNA MAJANDUSELU JA ÕIGUSAKTID "Teabekeskkond" 
7.1. Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres 3 "Elukestev õpe ja matemaatika 

karjääri planeerimine" 
7.2. Abielu ja laste elureguleerivad seadused 4 ,,Kodanikualgatus ja ühiskonnaõp 

ettevõtlikkus" 
8. PEREKOND INIMESE ELUS 

8.1. Inimese elukäik sünnist surmani 7 
8.2. Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. 7,8,9 ,,Kultuuriline identiteet" 
8.3. Side põlvkondade vahel 9 "Väärtused ja kõlblus" 
8.4. Onnja perekonnaelu 8 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

I) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste 
teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 
2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja 
mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase vajalike andmete 
kogumiseks; 
3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste 
ja järelduste tegemiseks; 
4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, 
rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 
5) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete põhjal rahvastiku paiknemist 
ning tihedust maailmas, etteantud regioonis või riigis; 
6) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist 
maailmas, etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega; 
7) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist 
struktuuri ning selle mõju majanduse arengule; 
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8) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste 
peamisi põhjusi; 
9) toob näiteid rahvastikupoliitikaja selle vajalikkuse kohta; 
10) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib 
etteantud piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega; 
11) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja 
sihtriigile ning mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele; 
12) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist 
situatsiooni), rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele; 
13) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, 
traditsioonide ja religiooni suhtes; 
14) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenud ja arengumaades; 
15) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenudja arengumaades; 
16) analüüsib etteantud info põhjallinna sisestruktuuri ning selle muutusi, 
17) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete 
ja keskkonnaprobleemide kohta; 
18) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna 
asustust; 
19) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab 
kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastiud; 
20) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende 
muutusi; 
21) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise 
näitel; 
22) analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse 
näitel; 
23) toob näiteid tehnoloogiaja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 
24) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, 
seoseid teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 
25) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa 
riigi majanduses; 
26) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid; 
27) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 
28) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, 
majandust ning selle ruumilist korraldust; 
29) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja 
arengumaadele; 
30) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid 
arenguerinevusi; 
31) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil 
kõik Euroopa riigid ja pealinnad ning maailma suuremad riigid; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumile I kursus "Rahvastikja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Rahvastik ja majandus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Geograafia arengja uurimismeetodid 
1.1 Geograafia areng ja peamised uurimisvaldkonnad, inim- jaa loodusgeograafia 1 Teabekeskkond Ajalugu 
1.2 Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart 2 Tehnoloogia ja Füüsika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
2. Rahvastik 
2.1 Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid, demograafia 3,5 Teabekeskkond Ajalugu, 

matemaatika 
2.2 Maailma rahvaarv ja selle muutumine, demograafiline plahvatus 6 Keskkond ja Matemaatika 

jätkusuutIik areng 
2.3 Demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, nüüdisaegne rahvastiku tüüp 6 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
2.4 Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule, rahvastiku vananemine, soolis-vanuseline 4,7,12 Elukestev õpe ja Matemaatika, 

koosseis, tööhõive struktuur kaljääri planeerimine emakeel. 
vöörkeel 

2.5 Sündimust j a suremust mõjutavad tegurid, loomulik iive 8 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 
ajalugu 

2.6 Rahvastikupoliitika 9 Kultuuriline Ajalugu 
identiteet 

2.7 Rände põhjused ning liigitamine, migratsioon, immigratsioon, emigratsioon, migratsiooni 10 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
tõmbe- ja tõuketegurid 

2.8 Peamised rändevood maailmas 10 Ajalugu, 

2.9 Rände tagajäljed 11,13 Keskkond ja Emakeel 
jätkusuutIik areng 

2. Pagulasprobleernid maailmas 13 Kultuuriline Ajalugu 
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10 identiteet 
3. Asustus 
3.1 Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel 14,18 Teabekeskkond Ajalugu 
3.2 Linnad ja maa-asulad arenenud ja arengumaades 14,19 Väärtused ja kõlblus 
3.3 Linnastumise kulg maailmas, eeslinnastumine, ülelinnastumine 15 Ajalugu, 

matemaatika 
3.4 Linnade sisestruktuur ning selle muutumine 16 
3.5 Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades, slummid 17 Keskkond ja Emakeel 

jätkusuutlik areng 
3.6 Linnakeskkond ja selle planeerimine 17 Tervis ja ohutus Bioloogia 
4. Muutused maailmama.ianduses 
4.1 Muutused majanduse struktuuris ja hõives, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne ja 20 Teabekeskkond Ajalugu, 

kvaternaarne sektor, geograafiline tööjaotus matemaatika 
4.2 Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses, kapital, võrgustikupõhine 21,23 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark innovatsioon 
4.3 Rahvusvahelised firmad 22 
4.4 Autotööstus 22 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
4.5 Turismi areng 24 Ajalugu 
4.6 Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale 24 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng 
4.7 Transpordi areng ja mõju maailmamajandusele, transpordigeograafiline asend 25 Teabekeskkond Emakeel 
4.8 Rahvusvaheline kaubandus 26 Väärtused ja kõlblus Matemaatika I 
5. Ühiskonna areng .ia üleilmasturnine 
5.1 Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse, agraar-, industriaal- ja 27 Teabekeskkond Ajalugu 

infoühiskond 
5.2 Arengutaseme mõõtmine, SKT, inimarengu indeks 27 Tehnoloogia ja Matemaatika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
5.3 Eri arengutasemega riigid, arengumaa ja arenenud riik 30,31 
5.4 Agraar-, tööstus-ja infoühiskonna rahvastik, majandus ning ruumiline korraldus 28,31 Ajalugu 
5.5 Üleilmastumine ja maailmamajanduse areng 29 Kultuuriline Emakeel, 

identiteet vöörkeel - --- -



Õppeaine: Tallinna a,jalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib põhjalikult tundma Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
• omandab teadmisi linna arengust; 
• õpib tundma eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
• avardab kultuurilist silmaringi; 
• õpib vastu võtma ja edastama infot; 
• oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajaloolist, arhitektuurilist ja kunstialast 

teavet; 
• arendab õpioskusi ja süvedab tööharjumust; e · laiendab oluliselt sõnavara; 

c 

• arendab suulist ja kirj alikku välj endusoskust; 
• arendab suhtlusvalmidust j a -julgust; 
• toetab sallivat mõtteviisi, kõlbeliste väärtushinnangute kujunemist; 
• mõistab sündmusi ajaloolises taustsüsteemis; 
• väärtustab Tallinna kui ajaloolist ja moodsat elukeskkonda; 
• kujuneb paremaks linnakodanikuks. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb põhjalikult Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
2. omab ülevaadet linna arengust; 
3. tunneb eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
4. oskab tutvustada vajadusellinna külalistele; 
5. oskab vastu võtta ja edastada infot; 
6. oskab kasutada teatmeteosed, käsiraamatuid, sõnastikke; leiab materjali Internetist; 
7. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
8. oskab leida, korrastada, selekteerida materjali ning esitada nii suulises kui kirjalikus 

vormis; 
9. oskab refereeridaja hinnata ajaloolisi tekste, mõistab nende seost ajastuga; 
10. on tolerantne, avatud, väärtustab oma kodulinna, on parem ja teadlikum linnakodanik. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. l' d like to show you my town. K. Tarand (Põhiõpik) 
2. Tallinna arhitektuur. D. Bruns, R. Kangropool 
3. Tallinn. G. German 
4. Kunstitermineid. M. Raiend 
5. Raekoda. R. Kangropool 
6. Ajaloo- ja ehitusmälestisi Tallinnas. S. Mäeväli 



7. Niguliste kirik. R. Kangropool 
8. Kindluslinn Tallinn. R. Zobel 
9. Tallinna legendid. Koost. 1. Goldman, P. Kaldoja 
10. Town Hall Square. R. Kangropool 
11. The Estonian Open-Air Museum. E. Vunder 
12. Pühakuteraamat. K. Tarand 

( 

e 
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Õppeaine: Tallinna ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Tallinna ajalugu I planeeritud tundide arv: 35 

--

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1. Introduction Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe Ajalugu 
1.1. F actfile on Estonia Keskkond j a j ätkusuutlik areng Kunstiajalugu 
1.2. The name Estonia Kodanikualgatus Eesti keel 
1.3. The Estonian language Kultuuriline identiteet 
lA. Other Balto-Finns Teabekeskkond 

2. The Mesolithic and Neolithic periods 
Väärtused ja kõlblus 

3. The Metal Age 
3.1. Burial tradition 
3.2.The Iru hill-fort 
3.3. Prehistoric Tallinn 

4. Fight for independence during the 13th-14th centuries 
4.1. Raids during the Viking times 
4.2. The conquest by the Knights of the Sword 
4.3. Danish conquest 

5. Medieval Tallinn 
5.1. Medieval towns 
5.2. eraftsmen 
5.3. Jurisdiction of medieval Tallinn 
5.4. Streets 
5.5. The wall, towers 
5.6. Gates 

6. Medieval public buildings 
6.1. The Town Hall 
6.2. Town Hall Square 
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6.3. Town Council's Phannacy 
6.4. Guilds. Guild Halls 
6.5. Schools 
6.6. Prisons 
6.7. Almshouses 
6.8. Medieval dwelling 

7. Gothic paintings and stone-carvings 
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Õppeaine: Tallinna ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Tallinna ajalugu II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Medieval ecc1esiastical architecture Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe Ajalugu 
1.1 Medieval cemeteries Keskkond j a j ätkusuutlik areng Kunstiajalugu 
1.2 Patron Saints Kodanikualgatus 
1.3 The Dome Church Kultuuriline identiteet 
1.4 St Olafs Church Teabekeskkond 
1.5 St Nicholas' Church Väärtused ja kõlblus 
1.6 The Holy Spirit Church 
1.7 Convents and monasteries (Cistercians, Dominicans, Bridgettines) 

2 The Reformation. Renaissance style 

3 Baroque 
3.1 Palace and park ofKadriorg 

4 Classicism in Tallinn and Tartu 

5 The late 19th century 
5.1 Changes in Tallinn. Parks 
5.2 Pseudo styles 

6 Architecture in the Republic of Estonia. (Art Nouveau, 1920s, 1930s, 
Functionalism) 

7 Architecture in 1940 - present day. 
--



Õppeaine: Tallinna ajaloo praktikum 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: jG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib põhjalikult tundma Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
• õpib tundma eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
• avardab kultuurilist silmaringi; 
• õpib iseseisvalt töötama materjalidega, neist olulist väja tooma, seoseid looma, üldistusi 

tegema; 
• oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajaloolist, arhitektuuri list ja kunstialast 

teavet; 
• laiendab oluliselt sõnavara; 

( • arendab oskust soravalt, enesekindlalt ja köitvalt kuulajate ees esineda; 
• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust, oskust end kehtestada; 
• arendab kuulamisoskust, oskust argumenteerida, juba öeldut täiendada; 
• toetab sallivat mõtteviisi, eetiliste väärtushinnangute kujunemist; 
• mõistab ja oskab kuulajale edastada sündmusi ajaloolises taustsüsteemis; 
• väärtustab Tallinna kui ajaloolist ja moodsat elukeskkonda; 
• arendab vastupidavust, kohanemisvõimet ja oskust teistega arvestada. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb põhjalikult Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
2. omab ülevaadet linna arengust; 
3. tunneb eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
4. oskab köitvalt tutvustada linna külalistele; 

( 5. oskab kuulajate ees kõlavalt, soravaltja enesekindlalt esineda; 
6. oskab arvestada teistega, olla hea kuulaja; 
7. oskab edastada sündmusi ajaloolises taustsüsteemis, teha üldistusi; 
8. oskab kasutada teatmeteosed, käsiraamatuid, sõnastikke; leiab materjali Internetist; 
9. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
10. oskab iseseisvalt leida, korrastada, selekteerida materjali ning esitada nii suulises kui 

kirjalikus vormis; 
11. oskab refereerida ja hinnata ajaloolisi tekste, mõistab nende seost aj astuga; 
12. on tolerantne, avatud, väärtustab oma kodulinna, on parem ja teadlikum linnakodanik. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. I'd like to show you my town. K. Tarand (Põhiõpik) 
2. Tallinna Arhitektuur. D. Bruns, R. Kangropool 
3. Tallinn. G. German 
4. Kunstitermineid. M. Raiend 



5. Raekoda. R. Kangropool 
6. Ajaloo- ja ehitusmälestisi Tallinnas. S. Mäeväli 
7. Niguliste kirik. R. Kangropool 
8. Kindluslinn Tallinn. R. Zobel 
9. Tallinna legendid. Koost. I. Goldman, P. Kaldoja 
10. Town Hall Square. R. Kangropool 
11. The Estonian Op en-Air Museum. E. Vunder 
12. Pühakuteraamat. K. Tarand 

( 

c 
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Õppeaine: Tallinna ajaloo praktikum (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

--~ 

õ 'P] ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Muuseumitunnid 
1.1. Niguliste Muuseum Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe 
1.2. Tallinna Raekoda Keskkond ja jätkusuutiik areng Ajalugu 
1.3. Kiek-in-de-Kök Kodanikualgatus Kunstiajalugu 
1.4. Eesti Vabaõhumuuseum Kultuuriline identiteet 
1.5. Tallinna Linnamuuseum Teabekeskkond 
1.6. Pirita Klooster Väärtused ja kõlblus 

2. Kolme ekskursioonimarsruudi materjalide ettevalmistamine ja 
ekskursioonide praktiline läbiviimine 

2.1. Toompea 
2.2. All-linn I 
2.3. All-linn II 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
(Suurbritannia ja USA 2eo2raafia) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 1 Gl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub Suurbritannia ja USA eri regioonide aktuaalsetest probleemidest ning 

uurib nende põhjusi ja võimalikke tagajärgi; 
• analüüsib loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu 

vastastikuseid seoseid õpitud maades; 
• väärtustab maailma looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust; 
• kasutab geograafiaalase info leidmiseks ingliskeelseid usaldusväärseid 

teabeallikaid; 
• omandab oskuse infot tõlgendada, üldistada ja kriitiliselt hinnata; 
• suurendab teadlikult oma sõnavara; 
• arendab suulist ja kirjalikku väljendusoskust. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. on kursis Suurbritannia ja USA eri regioonide aktuaalsete probleemidega, teab 

nende põhjusi ning võimalikke tagajärgi; 
2. toob näiteid loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengu 

vastastikuste seoste kohta Suurbritannia ja USA näitel; 
3. mõistab põhjuslikke seoseid looduslike protsesside ja inimtegevuse vahel; oskab 

neid üldjoontes selgitada; 
4. oskab hinnata inimtegevuse võimalusi ja inimtegevuse tagajärgi; 
5. oskab tuua näiteid globaliseerumise mõjude kohta õpitavatele maadele; 
6. on kujundatud geograafias olulisi väärtushinnanguid; 
7. oskab leida, koguda, selekteerida ja korrastada uut teavet erinevatest 

infoallikatest, seda kriitiliselt hinnata, ning seda esitada nii suulises kui ka 
kirjalikus vormis; 

8. on omandanud erinevate populaarteaduslike ja teaduslike tekstide teatud 
lugemisvilumuse; 

9. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
10. oskab olla tolerantne ja avatud; 
11. on arendanud õpioskusi ja tööharjumusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. James O'Driscoll. Britain for Learners of English. Textbook and Workbook. 
Oxford University Press 

2. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the 
USA. Oxford University Press 



3. Stephen S. Birdsall, John Florin. Outline of American Geography. 
4. World Reference Atlas 
5. Õpetaja koostatud õppematerjalid 

( 
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Oppeaine: Suurbritannia .ja USA maalu~u 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Oppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I ~ursuse või teema Kursusele või teemale 
j ätj ekoITanumber: 1. (1.) mmetus: Suurb!itannia ja US~_geograafia _ planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

1 Geography of Great Britain Vt. 1. leht 1-11 1. keskkond ja jätkusuutlik areng inglise keel 
1.1 Introduction to the British Isles. 2. kultuuriline identiteet geograafia 

1.1.1. Terminology. Map of the British Isles. 3. teabekeskkond bioloogia 
1.1.2. The use of artic1es with geographical names. 4. tehnoloogia ja innovatsioon ajalugu 

1.2 Human activity and the physical environment 5. väärtused ja kõlblus 
1.2.1. Evaluation of the location of Britain Coastline 

of Britain 
1.2.2. Landforms ofBritain Possible usage by man. 
1.2.3. Factors affecting the c1imate ofBritain The 

Effect of c1imate on human activity. 
1.2.4. The importanee of waterways. 
1.2.5. Forestry in Britain. 

1.3 Population of Britain 
1.3.1. Size, distribution 
1.3.2. Ethnic makeup, languages, religions 
1.3.3. Regional movements of people 
1.3.4. Employment structures 

1.4 Natural resources ofBritain 
1.5 Economy ofBritain 

1.5.1. Industrialisation of Britain 
1.5.2. Industries ofBritain 
1.5.3. Post-industrial Britain 
1.5.4. Agriculture ofBritain 

1.6 Regions ofBritain 

2 Geography of the USA 1. keskkond j a j ätkusuutlik areng inglise keel 
2.1 General survey: locatioll, .landforms, c1imate 2. kultuuriline identiteet geograafia 
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2.2 Resources 3. teabekeskkond bioloogia 
2.3 Population 4. tehnoloogia ja innovatsioon ajalugu 
2.4 Economy 5. väärtused ja kõlblus 

2.4.1. Manufacturing 
2.4.2. Agriculture 
2.4.3. Service industries. Foreign trade 

2.5 Regions of the USA 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
(Suurbritannia ajalugu) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib tundma Suurbritannia ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, 

protsesside, vaimulaadi j a isikute kaudu; 
• õpib leidma ja analüüsima kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindama 

allikate usaldusväärsust ning kasutama erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt, 
omandab harjumuse suhelda regulaalselt erinevate meedialiikidega; 

• õpib mõistma ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse
erinevuse, järjepidevuse olemust, saab ettekujutuse erinevatest põlvkondadest ja 
perioodidest ning erineva tõlgendamise põhjusi, õpib kujundama oma seisukohti 
võttes arvesse ajastu konteksti; 

• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
• arendab lugemisvilumust ja õpib tõlgendama erinevaid tekste (ilukirjanduslik, 

populaarteaduslik jne.); 
• parandab seletava sõnaraamatu kasutamise oskust; 
• suurendab oluliselt oma aktiivset sõnavara; 
• parandab oskust kokku panna eri allikatest pärinevat infot ja koostada sellest 

kokkuvõtteid; 
• arendab julgust ja oskust suhelda inglise keeles õpitud temaatika piires; 
• väärtustab enam oma rahvuskultuuri ja on mõistvam teiste kultuuride suhtes; 
• kasutab arvutit õppimis- ja töövahendina ning oma töötulemuste esitlusvahendina. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Suurbritannia 

ajaloo seoseid Euroopaja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu 
järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

2. mõistab kultuuri järjepidevust, väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab 
kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri kandjana ja 
kultuuripärandi säilitajana; 

3. oskab võrrelda ning analüüsida poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või 
kultuurilisi arengusuundi ja probleeme, mõistab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste 
muutuste mõju inimese eluviisile ja väärtushinnangutele; 

4. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi võttes arvesse ajastu eripära; 

5. on õppinud koostama referaate, tõlgendama erinevaid tekste, oskab kokku panna 
erinevatest allikatest pärit infot ja hindama erinevate allikate usaldusväärsust, on 
oluliselt parandanud lugemisvilumust; 

6. on oluliselt suurendanud oma sõnavara; 
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7. on osalenud diskussioonides, oskab ja julgeb väljendada oma teadmisi ja 
seisukohti ning arvamusi argumenteerituIt nii suuliseIt kui ka kirjalikult; 

8. arenenud on õpioskused ja tööharjumused ning koostöö oskused; 
9. oskab hankida uut teavet internetist, kasutab arvutit õppimisvahendina. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. MeDowall, D. An Illustrated History of Britain. Longman. 
2. Tiiu-Mai Loko. Let us explore the British Isles. 
3. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspeets of Britain and the 

USA. 
4. Elizabeth Sharman. Aeross eultures. 
5. Internet. 
6. DVDd 
7. Õpetaja pooIt valmistatud töölehed. 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekofl"anumber: 1. (2.)!eema nimetus: Suurbritannia ajalugu I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1 Introduction into the courseo Vt. eelmine lk. Inimene ja ühiskond. ajalugu 

2 The earliest times. 
õpitulemused 1-9 Kultuur ja looming. geograafia 

2.1 Prehistory. 
Väärtused ja kõlblus. kirjandus 

2.2 The CeIts. 
Haridus ja töö. 

3 Roman Britain. 

4 The Saxons & Vikings. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
4.1 The Anglo-Saxon invasion. Kultuur ja looming. geograafia 
4.2 King Arthur. Väärtused ja kõlblus. kiIjandus 
4.3 Kings & kingdoms. Haridus ja töö. 
4.4 Alfred the Great. 
4.5 The Vikings take the crowu. 

5 Christianity in early Britain. 

6 The CeItic kingdoms. 

7 The early Middle Ages. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
7.1 The Norman conquest. Kultuur ja looming. geograafia 
7.2 The Norman kings in England. The Norman rule. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
7.3 Feudalism. Haridus ja töö. 
7.4 Magna Carta. 
7.5 The beginnings ofParliament. 
7.6 Dealing with the CeIts. 
7.7 The growth of towus. 
7.8 Language and culture. 

----- ---_.-
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8 The late Middle Ages Inimene ja ühiskond. ajalugu 
8.1 The war with France (1337 - 1453). Kultuur ja looming. geograafia 
8.2 The Black Death. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
8.3 The Peasants' Revolt of 1381. Haridus ja töö. 
8.4 The Wars of the Roses. 
8.5 Language and culture. 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I. Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) .. teema nimetus: Suurbritannia ajalugu II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m. 

1 The Tudors. Vt. eelmine lk. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
1.1 The new monarchy. õpitulemused 1-9 Kultuur ja looming. geograafia 
1.2 Henry VIII and his six wives. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
1.3 The Reformation in England. Haridus ja töö. 
1.4 The Protestant - Catholic struggle. 
1.5 Elizabeth 1. 
1.6 The new foreign policy. 
1.7 Wales, Ireland and ScotIand in the 15th century. 
1.8 Tudor life. 
1.9 Language and culture. 

2 The seventeenth century in Britain. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
2.1 The Stuart kings. Kultuur ja looming. geograafia 
2.2 The Civil War. Väärtused ja kõlblus. kitjandus 
2.3 Republican Britain. Haridus ja töö. 
2.4 Restoration Britain. 
2.5 The revolution in thought. 

3 The eighteenth century. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
3.1 The Georgians and the Jacobites. Kultuur ja looming. geograafia 
3.2 The agricultural revolution. Väärtused ja kõlblus. kitjandus 
3.3 The industrial revolution. Haridus ja töö. 
3.4 The loss of the American colonies. Keskkond ja tehnoloogia. 
3.5 The Evangelical Revival. 

4 Art in Britain. 
kunstiajalugu 

4.1 Development of art in England. 
4.2 Painters in the 18th century. 

--
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5 The nineteenth century. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
5.1 The Napoleonic Wars. Kultuur ja looming. geograafia 
5.2 Queen Victoria and Prince Albert. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
5.3 Social and political rerorms. Haridus ja töö. 
5.4 Progress in transport and industry. Keskkond ja tehnoloogia. 
5.5 The British Empire 

6 The twentieth century. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
6.1 The First World War. Kultuur ja looming. geograafia 
6.2 The rights of women. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
6.3 Ireland. Haridus ja töö. 
6.4 The Second World War. Keskkond ja tehnoloogia. 
6.5 The new internationalorder. 
6.6 The welfare state. 
6.7 The end of the Empire. 

7 The Royal House of Windsor. Inimene ja ühiskond. ajalugu 
8 The Queen of Great Britain & Northern Ireland. Väärtused ja kõlblus. kirjandus 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
(USA aj alugu) 

Kooliaste: gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb USA ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja 

isikute kaudu; 
• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt, omandab 
harjumuse suhelda regulaarselt erinevate meedialiikidega; 

• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT -vahendeid; 
• väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning kaitseb 

argumenteeritult oma seisukohta; 
• arendab sallivat mõtlemisviisi ja koostöövalmidust; 
• rikastab oma sõnavara ja väljendusoskust võõrkeeles, mis võimaldab paremate 

karj ääriplaanide tegemist; 
• mõistab ja hindab kaasaja sündmusi maailma ajaloolises taustsüsteemis; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 

arengu eeldusena. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, USA ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust 
ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

2. tunneb USA olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli 
enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi 
säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi j a!või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb USA mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 

4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid 
ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti 
arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

5. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 
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6. on oluliselt rikastanud oma sõnavara, teab eesti ja inglise keeles kasutatavate 
rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning kasutab neid kõnes ja kirjas; 

7. kasutab erinevaid õpivõtteid, koostab referaate ja kirjutab arutlusi, osaleb 
diskussioonis, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning 
kasutab IKT -vahendeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. United States History 1600-1987 Level II. One of a series of federal citizenship 
texts 

2. An Illustrated History of the USA. by Bryn O'Callaghan 
3. An Outline of American History by the US Information Agency 
4. Our Working World: The American Way of Life. by Lawrence Senesh 
5. Outline of US Government Office oflntemational Information Prograrns, 

US Department of State 
6. Teach Yourself Twentieth Century USA. by Carole Bryan J one s 
7. The Dec1aration of Independence 
8. The Rough Guide. History of the USA. by Greg Ward 
9. United States Government. by J. R. Reich and M. S. Reich 
10. We the People. The Constitution of the United States of America with explanatory 

notes 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (6.) teema nimetus: USA aj alugu I planeeritud tundide arv: 35 

-

Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Regions of the USA: overview vt. 1. leht 1-7 1. keskkond ja jätkusuutlik areng geograafia 

2 Discovery and colonisation 
2. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus ajalugu 
3. kultuuriline identiteet ameerika kirjandus 

2.1 European explorations and early settlements in North 4. teabekeskkond ühiskonnaõpetus 
America 5. väärtused ja kõlblus muusika 

2.2 The originaI l3 colonies 
2.3 Colonial Americans 

3 Revolutionary War and Constitution 
3.1 The French and Indian War. 
3.2 Colonists' actions against England 
3.3 The Revolutionary War 
3.4 Declaration of independence 
3.5 The Constitution. 

4 The new nation 
4.1 Moulding a nation 
4.2 Addition of territories 

5 Sectional differences 
5.1 Westward expansion 
5.2 Native Americans 
5.3 Slavery 
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Õppeaine: Suurbritannia ja USA maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 280 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (7.) teema nimetus: USA ajalugu II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk Teemad, aiateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

i The Civil War. Reconstruction. vt. 1.1eht 1-7 1. keskkond ja jätkusuutlik areng geograafia 

The transformation of America 
2. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus ajalugu 

2 3. kultuuriline identiteet ameerika kiIjandus 
2.1 The c10sing of the frontier 4. teabekeskkond ühiskonnaõpetus 
2.2 Industrialisation 5. tehnoloogia ja innovatsioon muusika 
2.3 Immigration 6. väärtused ja kõibius kiIjandus 
2.4 The Progressive Era 

3 The USA in World War I. 
3.1 The League of Nations 

4 The USA between the World Wars 
4.1 Post-war America. The Roaring Twenties. 
4.2 Prosperity and crash. The Depression 
4.3 F. D. Roosevelt and the New Deal 

5 World War II 

6 The USA in the 2nd half of the 20th century. 
6.1 The Cold War. 
6.2 Post-war America 
6.3 The civil rights movement 
6.4 A changing society 

7 Into the 21 st century 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende uurimise 

kohta; 
• mõistab psühholoogia seaduspärasuste rakendamise võimalusi igapäevaelus, 

väärtustades neid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, 

motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi 
seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste käitumises; 

2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab 
teaduslikku teadmist tavateadmisest; 

3) tunneb igapäevaelus kasutuselolevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja 
kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja 
õpioskuste arendamisel; 

5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab 
individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele 
igapäevaelus; 

7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus; 
8) kirjeldab teadusliku psühholoogia ja rahvapsühholoogia erinevusi; 
9) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega; 
10) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, 

eksperimentaalsed) ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta; 
11) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust; 
12) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 
13) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust; 
14) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid 

igapäevaelust; 
15) selgitab taju ülesandeid ja tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest; 
16) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, 

ruumiline ja ajaline vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist; 
17) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 
18) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma 

õpitegevusele; 
19) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta, 

toetudes teaduslikule käsitlusele; 
20) kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid episoodilise, semantilise ja 

protseduurilise mälu kohta; 
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21) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju 
informatsiooni salvestamisele mälus; 

22) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid 
õpitegevustes; 

23) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 
24) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne 

õppimine, teadmiste konstrneerimine; 
25) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab 

analüüsida oma õpitegevusi; 
26) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente (kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning 

selgitab keele ja mõtlemise seoseid; 
27) teab probleemide lahendamise etapp e ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues 

näiteid protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; 
28) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale 

mõtlemisele ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; 
29) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etapp e ja takistusi 

õppeülesande käigus, ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt; 
30) teab, mis on emotsioonja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas 

emotsioonid väljenduvad füsioloogiliseit, tunnetuslikult ja käitumises; 
31) väärtustab emotsioonide välj endusviise, mis ei kahjusta ennast e ga teisi, ning 

demonstreerib neid õpisituatsioonis; 
32) selgitab vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid; 
33) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning 

planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi; 
34) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni 

avaldumisvormide kohta; 
35) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates 

tegevusvaldkondades; 
36) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid; 
37) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 
38) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 
39) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste 

kohta inimestel; 
40) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust; 
41) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi. 
42) selgitab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 
43) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamusedja stereotüübid mõjutavad inimeste 

sotsiaalset taju, ning toob selle kohta näiteid; 
44) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, 

konformsuse, rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda 
igapäevaeluga; 

45) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi 
kahjustavalt käituma; 

46) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe 
psühholoogias; 

47) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda j a teiste 
käitumise seletamisel. 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) i 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I Liärjekorranum~r: !. (1.) J:eema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1 Psühholoogiateadus 2, 8,9, 10, 11 Bioloogia, keemia 

Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia 
uurimismeetodid. Psühholoogia harudja seos teiste teadustega. 

2 Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 3, 12, 13, 14 Bioloogia 
Inimese närvisüsteem: perifeeme ja kesknärvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitlus. 
Meeleelundidja aistingud. 

3 Taju ja tähelepanu 1,3,15,16,17,18 Teabekeskkond Bioloogia 
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju. 
Tahtlikja tahtmatu tähelepanu. 

4 Mälu 1,3, 19,20,21,22 Teabekeskkond Bioloogia 
Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. 
Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. 

5 Õppimine 1,3,4,23,24,25 E1ukestev õpe ja 
Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, karjääri 
teadmiste konstrueerimine. planeerimine 

6 Mõtlemine 1,3,26,27,28,29 Teabekeskkond Eesti keel 
Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. Võõrkeel 
Keel ja mõtlemine. 
Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine. 

7 Emotsioonid ja motivatsioon 1,3,30,31,32,33,34, Kultuuriline Bioloogia 
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonidja emotsioonide väljendamineo 35 identiteet 
Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. 
Saavutusvajadus. 

8 Individuaalsed erinevused 1,3,5,36,37,38,39,40, Väärtused ja Bioloogia 
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja 41 kõlblus 
erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 

-
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9 Sotsiaalsed protsessid 1,3,6,42,43,44,45 Väärtused ja Ühiskonnaõpetus 
Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamuse d, stereotüübid. kõlblus 
Rühmaprotsessid - sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine. 

10 Psühholoogia rakendus ed 4,7,46,47 Elukestev õpe ja 
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine karjääri 
igapäevaelus. planeerimine 
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Ainevaldkond "Kunstiained" 

Õppeained: 

muusika 
kunst 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGt 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaeIus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab j a süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrreIda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: J Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: XIX saj andi romantism planeeritud tundide arv: 35 

o p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Romantismi ideed ja rahvuslus. Instrumentaalmuusika osatähtsus - orkestrid, 2.2.1) Ajastu Kunst, 

klaver. Programmilise muusika teke. Sümfooniline poeem. Soololaul. 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
Miniatuursed zanrid: etüüdid, prelüüd, nokturn, ekspromt, tantsud. 2.3.2) taust ja muusika kirjandus, 
Lavamuusika: ooper, ballett, operett. välj endusvahendid. saksa- ja 

"Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Euroopa juhtivad muusikamaad ja heliloojad. Heliloojate biograafihne elukäik 2.2.1) Ajastu Kunst, 
ja looming. L. van Beethoven, F.Schubert, R.Schumann, F.Chopin, 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Wagner, J.Brahms, F.Liszt, G.Verdi, A.Dvorak, 2.3.2) taust j a muusika kirjandus, 
R.Strauss välj endusvahendid. saksa-ja 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika "Väärtused ja inglise keel, 

sooloinstrumentidele, ooper, ballett, operett, vokaal-sümfooniline muusika. kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 

--
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. dentiteet" 
4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 

kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium l Klass: jG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

I) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikastja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber~ 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

-- -

o 'Pl f)eSlsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
XIX saj. muusikalugu 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 

1. Põhja-Euroopa muusikalugu. J.Sibelius, E.Grieg. Heliloojate biograafiline 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
elukäik ja looming. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.5) välj endusvahendid. saksa-ja i 

sooloinstrumentidele, ooper, kammermuusika, soololaul, vokaal- ja 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja kõlblus" sotsiaalained. 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. "Teabekeskkond" I 

"Kultuuriline 
identiteet" i 

2. Vene muusikalugu. M.Glinka, M.Mussorgski, P.Tsaikovski. Heliloojate 2.1.3.2) Ajastu Kunst, i 

biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, soololaul, vokaal- ja 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, i 

instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja 2.1.3.5) välj endusvahendid. saksa-ja I 

instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 

I "Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

I 

3. Erinevate stiilide lahtimõtestamine. Romantismi iseloomustus. Sümfoonia, 2.1.3.2) Ajastu Kunst, I 

soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
soololaul, vokaal- ja instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 

I vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid. saksa-ja 
2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, I 

kõlblus" sotsiaalained. 
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" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

XX saj, muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
4. Rahvuslik muusika Euroopas. Selle iseärasused ja kokkulangevused. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
i denti teet" 

5. Erinevate stiilide lahtimõtestamine. Üldiseloomustus järgmistele "ismidele": 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
impressionism, neoklassitsism, ekspressionism, avangardism .. Sümfoonia, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaal- ja 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa- ja 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

6. Hilisromantism. G.Mahler, A.Bruekner, R.Strauss. Heliloojate biograafiline 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust j a muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

7. Impressionism. Debussy, Ravel. Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2].3.3) kultuurilooline ajalugu, 

-- -



1""\ .~ 

sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

_. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditegaja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikastja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 31 
Kursuse või teema Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 
-o 'p peslsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
XX saj. muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 

1. Ekspressionism, neoklassitsism. A.Schönberg, P.Hindemith, e.Orff. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal- 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
ansamblid, orkestrid. kõlblus" sotsiaalained. 

" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. D.SostakovitS, S.Prokofjev, A.Pärt. Heliloojate biograafiline elukäik ja 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

3. I.Stravinski, G.Gershwin, Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfooniline jazz. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
orkestrid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 

L .. 
" Teabekeskkond" 
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"Kultuuriline 
identiteet" 

Jazzmuusika tekke- ja arengulugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
1. I azz muusika erinevad perioodid: töölaulud, minstrelid, blues, spirituaal. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Ragtime, New Orleans, Dixie1and, Swing. Vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
ansambel, orkester 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) välj endusvahendi saksa-ja 
2.1.3.6) d" "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium .1 Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside mng teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) nmg 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
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 kommunikatsioonjne); 
3) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning 
keskkonnale nii ajaloos kui ka tänapäeval; 
4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid 
ning visuaalset vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist 
kuuluvust; 
5) tõlgendab ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, 
installatsioon, video, kohaspetsiifiline kunst) ning märkab nüüdiskunsti seoseid teiste 
valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika); 
6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja 
disaini; analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni 
ilminguid; 
7) püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 
arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid; 
8) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 
väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb 
eksperimenteerida; 
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9) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab 
keskkonnaja kultuuripärandi kaitse nõudmisi; 
10) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat. 

Läbivad teemad 

Kunstiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

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 tähtsaI kohal 
noorte endi osalemine 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. 

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 j a vahendeid 
ning leiutatakse ja katsetatakse uusi tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites 
ning esitledes rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning 
võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud oma võimetest ja 
huvidest lähtuvalt sobiva kunstiharrastuse 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 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. TähtsaI kohal on sotsiaalne 
aktiivsus - seisukohtade ja hoiakute väljendamine kunstialaste tegevuste kaudu. 
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Tähelepanu pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, 
inimtegevuse mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

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

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. KunstikuItuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini 11. 
Klassile. Kunst, 2004. 

3. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ek9rranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kunstiajalugu ja muutuvolemus planeeritud tundide arv: 35 

- --- --

õ 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Sissejuhatus. Kunsti roll eri ajastutel. Kunstikultuuri üldistav ajatelg. Kunstnik ja tema 1- 8 1- 8 ajalugu, 

kaasaeg. Kunstiteos ja vaataja. Kunstiteoste sõnum ja vorm eri ajastutel. Lugude ja sümbolite geograafia, 
ringIus läbi sajandite. Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, matemaatika, 
märgiline, sotsiaalne). Kunsti osa ühiskonnas. Kunst ja religioon. Kunstiliigid (arhitektuur, keeled, 
skulptuur, maal, graafika, tarbekunst, disain). kirjandus, 

muusika 
2. Kunsti tekkimine. Megaliitsed ehitised, koopamaalid, skulptuur. Vanimad kõrgkultuurid. 

Mesopotaamia. Egiptus. ehituskunst (püramiidid, templid), kujutav kunst (inimese 
kujutamine). 

3. Antiikaja kunst. 
Egeuse kunst. Kunst Vana-Kreekas: ehituskunst, skulptuur, vaasimaal. 
Etruski kunst. Kunst Vana-Roomas: ehituskunst, skulptuur, maal. 

4. Keskaja kunst. Varakristlik kunst. Kristliku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Bütsantsi 
ja Vana-Vene kunst. Kirikud, kremlid, ikoonid. 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Ristiusu mõju kunstile. 
Romaani stiil: kirikud, kindlused, reljeefid. 
Gooti stiil: katedraalid, erinevused regiooniti, kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraaZ, 
tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. Keskaja kunst Eestis. 

5. Renessanss. 
Humanistlik maailmavaade. Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused 
ruumi kujutamisel). Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 
(van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, Dürer, Bosch). Trükikunsti leiutamine. 
Renessansskunsti näited Eestis. 

6. Barokk. Rokokoo. 
Absolutismi ja religiooni mõju kunstile. Ehituskunst (kirikud, lossid, pargid). Kujutav kunst 
(valgus, vari, dünaamika). Sisekujundus. (Bernini, Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delft, 
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Velazquez, Watteau). Barokk ja mkokoo Eestis. 
7. Klassitsism. 

Antiigipärandi ja valgustusaja mõju. Ehituskunst Prantsusmaal ja Venemaal. Kujutav kunst 
(David, Ingres). Sisekujundus. Akademism. Klassitsism Eestis (mõisad). 

8. Romantism. 
Ehituskunst (historitsism, eklektika). Kujutav kunst Prantsusmaal ja Saksamaal (Delacroix, 
C.D.Friedrich, Goya). 

10. Realism. Juugend. Historotsism. 
Ühiskonnakriitika. Realism Prantsusmaal (barbisoonlased), Venemaal (peredvimikud), 
Saksamaal (biedermeier). 

Il. Loomingulised ja uurimuslikud projektid ja õppekäigud. Projektid ja õppekäigud on seotud 8- 10 
erinevate keskondadega: loodus, linn, muuseum, näitus jne. 

- -
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

• Gümnaasiumi kunsti 2. kursus on uurimuslikja praktiline. 
• Õpilane tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina 

• Tajub nüüdisaegse kunsti olemust 
• Oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga 

probleemilahendusIikke ülesandeid 
• Rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi 

võtteid 
• Enesemääratluspädevuse kujundamine 
• Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine disainiprojektide kaudu 
• Sotsiaalse pädevuse kujundatakse oma tunnete ja seisukohtade väljendamise teel 
• Suhtluspädevuse arendamine- oskus kunsti mõista ja tõlgendada 
• Matemaatikapädevuse arengut 

Õpitulemused 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Õpilane väärtustab omakultuuri 
Oskab kasutada ainespetsiifllist keelt 
Õpilane omab kriitilis- loovat mõtlemist 
Väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini, 
analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonnaja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid 
püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 
arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid 
rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 
väljendusvahendeid ning tehnilisi töö võtteid ja - vahendeid, oskab ning julgeb 
eksperimenteerida. 
on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust, arvestab keskkonna -
ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi 
esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Eve Kärner "Kompositsiooniõpetus" TEA 2006 
2. J aak Adamson, Andres Adamson "Kunstiõpik gümnaasiumile" Argo 2002 
3. U. Asi "Tehniline joonestarnine" 
4. T. Hunt, S. Letunovits, H. Annuka "Kujutava geomeetria algkursus"Tallinn 2010 
5. Merike Rehepapp "Disainispikker" 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kunst II planeeritud tundide arv: 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Kompositsiooniõpetus "Oma ruum"- kompositsioon, joone dünaamika Arendab kunstivõimeid Teabekeskkond, mat 

Eluk. õpe ja karj plan 
2 ModeIleerimine - koondepunkt, perspektiiv Analüüsib objekti Telmolja mat 

innovatsioon 
3 3D animatsioon - kaader, üldplaan, lähiplaan, storyboard, Henry Moore Arendab kunstivõimeid Eluk. õpe ja karj plan, inim 

teabekeskond 
4 Ristuvad tasapinnad - viirutus, kuup ristisomeetrias Analüüsib objekti, Telmol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
5 Kujutav geomeetria tahukad - kirjanurk, mõõtkava, projektsioon, Analüüsib objekti Telmol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
6 Kujutav geomeetria pinnaIaotus, väljalõige, külgpind, originaalvorm, pöördkeha, kaldtahk Analüüsib objekti Telmol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
7 Võimatud konstruktsioonid - taju, Oscar Reutesward, Zenon Kulpa, autoriõigused Analüüsib objekti Telmol, ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg teabekeskkond 
8 Labürint - joonise analüüs, keskkonnaesteetika, land art, pasporteerimine, paspartuu Analüüsib objekti Keskkond ja jätkus Mat, ajal 

areng, tervis ja ohutus 
9 Elementidest kera, kera lõiked, lõikav tasapind Mõistab disaini ruumilise Telmol ja innovats, mat 

mõtlemise areg eluk õpe ja karjääri p. 
10 Tootedisain - analüüs, semiootika, makett, esitlus, pitching Mõistab disaini, tunneb Väärtused ja kõlbl, llllm 

autoriõigusi eluk õpe ja karj plan 
- - -- -
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini 
(valikkursus) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise mng 
kujundamise vahendina; 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 
valdkondadega; 
tajub kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning aktsepteerib 
selle mitmekesisust; 
oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 
iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 
tehnilisi võtteid; 
väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 
mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) teab põhimõisteid; 
2) oskab kirjeldada ja iseloomustada erinevaid kunsti ilminguid; 
3) oskab iseleoomustada erinevaid stiile, tuua välja perioodile iseloomulike 

tunnuseid; 
4) tunneb ajastule iseloomulikke sümboleid; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada, eristada ja võrrelda erinevate autorite töid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini 11. 
klassile. Kunst, 2004. 

3. Stalley, Roger. Early Medieval Art. Oxford University Press, 1999. 
4. Simson, Otto von. The Gothic Cathedral. Princeton University Press, 1989. 
5. Camille, Michael. Gooti kunst. Kunst, 2001. 
6. Harbison, Craig. Renessansskunst põhja pool Alpe. Kunst, 2002. 
7. Murray, Linda. The High Renaissance and Mannerism. Thames and Hudson, 

1995. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini planeeritud tundide arv: 35 

--

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Sissejuhatus. Põhimõisted. 1,2,3 Kultuuriline idetiteet, ajalugu, 

Keskaja kunst. Varakristlik kunst. Kristliku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Väärtused ja kõlblus, geograafia, 
Bütsantsija Vana-Vene kunst. Tehnoloogia ja matemaatika, 
Kirikud, kremlid, ikoonid. innovatsioon, keeled, 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Elukestev õpe ja kirjandus, 
Ristiusu mõju kunstile. karj ääri planeerimine, muusika 

2. Romaani stiil: kirikud, kindlused. 4 Keskkond ja 
Romaani skulptuur, maalikunst ja tarbekunst. jätkusuutlik areng, 

3. Gooti stiil: katedraalid, erirevused regiooniti, profaanarhitektuur. 4 Tervis ja ohutus 
Kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraaz, tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. 

4. Renessanss.Humanistlik maailmavaade. 4,5 
Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused ruumi kujutamisel). 
Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 
(van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, DÜfer, Bosch). Trükikunsti leiutamineo 
Renessansskunsti näited Eestis (Passer, Sittow). 

5. Manerism Itaaliasja mujal Euroopas. 4 
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise nmg 
kujundamise vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab periodiseerida Eesti vanemat kunsti; 
2) teab peamisi mõisteid; 
3) teab ja oskab eristada Eesti vanemat arhitektuuri piirkondade järgi; 
4) Eristab sakraalset arhitektuuri profaansest ning tunneb ära ajastule omaseid ehitisi; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset maalikunsti; 
6) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset skulptuuri; 
7) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset tarbekunsti. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Solomõkova, I jt. Eesti kunst kõige varasemast ajast kuni 19. saj. keskapaigani. 
Kunst, 1975. 

3. Aluve, Kalvi. Eesti keskaegsed linnused. Valgus, 1993. 
4. Kreem, Juhan. Tallinna Mustpead. Tallinna Linnaarhiiv, 1999. 
5. Tamm, Jaan. Eesti keskaegsed kloostrid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. 
6. Raam, Villem. Gooti puuskulptuur Eestis. Kunst, 1976. 
7. Abel, Tiinajt. Eesti kunstisidemed Madalmaadega 15.-17. sajandil. Eesti 

Kunstimuuseum,2000. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: valik teema nimetus: Eesti vanema kunsti ajalugu planeeritud tundide arv: 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Sissejuhatus. Periodiseering. Põhimõisted. 1,2 Kultuuriline ajalugu, 

identiteet, Väärtused geograafia, 
ja kõlblus, matemaatika, 
Tehnoloogia ja keeled, 
innovatsioon, kirjandus. 
Elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine 

2. Eesti keskaegne arhitektuur. Piirkondlikud erinevused. Sakraalne ja profaanne arhitektuur. 3,4 Teabekeskkond, 
Linnad. Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
Tervis ja ohutus 

3. Eesti keskaegne skulptuur. Materjal: puit, kivi. 5 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4. Eesti keskaegne maalikunst. Altarid ja maalid. Kunstnikud. 6 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

5. Eesti keskaegne tarbekunst. 7 ~tuuriline _ 
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identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
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Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 

Õppeaine: 

kehaline kasvatus 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundma ja kasutama sportliku tre~ningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profiilaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhturnite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundid~arv: 35 

Õppesisu - -
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergejõustik 1.2.3. 1.3.4. 6. 
Jooksud metsas ja staadionil, kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe. Visked, heited ja tõuked. 

2. Sportmängud 1.2.3.7. 1. 1.2. 
Varem õpitu kordamine. Korvpall, võrkpall, jalgpall. 

3. Võimlemine 1.2. 1. 5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine. Ronimine köieL Riplemine. 

RÖÖBASPUUD - Toenghooglemine. Hoogtõus ette. Haoostest õlgadelseis, tirel ette 
harkistesse. HooglemiseIt ettehoolmahahüpe pöördega. 
KANG - TireItõus rippest jõuga. Toenghöör taha. Kaar - mahahüpe. 
AKROBAATlKA - Kätelseisust tirel ette. Akrobaatilised kombinatsioonid. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle risti ja piki hobuse. 

4. Orienteerumine 1.2.9.12. 1.2.3. 6. 
Varem õpitu kordamine. Orienteerumisraja läbimine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.4. 2.6. 3.4. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundma ja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikurnisestja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~I(Orranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

-- -~ 

Õppesisu 
- -

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergej õustik. 2.3.5. 1.3. 1.6. 
JOOKS - Erinevate distantside jooksmine. Teatejooksud. Ettevalmistus võistlusteks. 
HÜPPED - Kaugus-, kolmik- ja kõrgushüpe. 
HEITED, TÕUKED - Heitealade Jäiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Orienteerumine. 5.6.9. 6.7. 5.6. 
Orienteerumisraja läbimine. Rajaläbimise analüüs. 

3. Võimlemine. 2.5. 1.2. 1.3. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine hüpitsa või topispalliga. Ronimine köiel varem 

õpitud viisidel. 
RÖÖBASPUUD - Nurktoeng - hetkpüsi-harkiste- käte ümberhaare - hoog sisse -

hooglemiselt tahahool harkiste - õlgadelseis - tirel ette harkistesse - hoog sisse - tahahool 
pöördega mahahüpe. 

KANG - Tireltõus ja jõutõus rippest. Toenghöör. Kaar-mahahüpe. Rippes käte 
kõverdamine. 

AKROBAATlKA - Sund või valikkava esitamine. 
TOENGHÜPE - Hobune piki harkhüpe. 

4. Sportmängud 2.7.10. 1.8. 1.4. 
Varem õpitu kordamine ja täiustamine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 3.4. 8. 1.2. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Sportmängud. 7.2. 1.6. 1.2.4. 
Erinevate sportmängude tehnika täiustamine ja nende taktika. Uute sportmängude 

tutvustus. 
2. Suusatamine. 11.2. 1.7. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine. 

3. Kergej õustik. 2. 1.3. 1.6. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, visked ja tõuked. 

4. Orienteerumine. 9.12. 1.2. 1.6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.8. 1.3.8. 1.2. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundmaja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiakuja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab kehaliste koormuste planeerimist ja lihtsamaid enesekontrolli võimalusi 
(teste) 

4. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemisest olümpiamängudel 

5. Oskab iseseisvalt treenida meelisspordialadel 
6. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
7. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
8. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
9. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
10. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
11. Oskab orienteeruda maastikul 
12. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
13. Suudab suusatada 5 km 
14. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: plane~ritud tundide arv: 35 

---

õ . 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
ill. i2Pitulemused 

1. Kergej õustik. 1.2.3. 1.2. 6. 
JOOKS - Harjutuspaiga valik. Harjutamise metoodika, koormused. Jooksutempo 

määramine. Võistlustaktika. Erinevate distsntside läbimine. Cooperi test. Tegutsemine 
kohtunikuna. 

HÜPPED - Hüppetehnikate täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 
HEITED - Heitealade teInika täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Võimlemine. 2.7. 1.5. 1.5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine käsikutega. Riplemine. 
RÖÖBASPUUD - Sund- või valikkava esitamine. 
KANG - Sund- või valikkava esitamine. 
AKROBAATlKA - Sund või valikkava esitamine. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle piki hobuse. 

3. Orienteerumine 11.14. 1.2. 6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

4. Sportmängud 5.6.7. 1.2. 4. 
Õpitud sportmängude tehnika täiustamine. Mäng-reeglite järgi. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 2. (5.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ p peSISu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1. Sportmängud. 1.3.9. 1.8. 1.2.4. 
Valitud sportmängude tehnika ja taktika täiustamine. Tutvumine võimalikult paljude 

sportmängude põhimõtetega. 
2. Suusatamine. 5.13. 1.2. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine 

3. Kergejõustik. 2.5. 1.5. 1.2. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, visked, tõuked. 

4. Orienteerumine. 11.14.5. 7.8. 5.6. 
Orienteerumine maastikul kaardi ja kompassiga. Rajaläbimise analüüs. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu j a on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumiso skusija omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisalasid 
4. järgib kehalise! tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
14. kasutab enesevälj enduseks erinevaid tantsutehnikaid j a -stiile. 
15. hindab tantsulist liikumist kui el ukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud_tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
õpitulemused teemad 

Kergejõustik.JooksKiir- ja kestvusjooks.Harjutamise metoodika,koormused. 5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine. Võistlus eelne 
soojendus. TõkkejooksKergejõustikualade kasutamine kehaliste 
võimete [ vastupidavus,jõud,kiirus ] arendamiseks .. Valmistumine võistlusteks ja 
osalemine koolivõistlusel, kohtuniku tegevus kergejõustikus .. Hüpped.Hüppetehnika 

1. täiustamine ja kehaliste võimete arendamine.Hoojooksult kõrgus,-ja 
kaugushüpe.Võistlusmäärused.Odaviske ja kettaheite tehnika 
tututvustamine.Kuulitõuge paigalt ja hooga. Üld. arendavad harjut. 
topispallidega. Ohutusnõuded. Võistlusmäärused. Vastupidavuse 
arendamine.(Cooperijooksu test) . 4 võistluse kiirjooks, kaugushüpe, kuulitõuge, 400m 
jooks) 

2. Sportmängud. 5.6.11.12. 8. 4. 
KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete 
arendamine.Mees-mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli 
tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide kaudu.Mäng reeglite järgi. 
Võrkpall. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.B1okeerimine .. Pettelöögid. Tehnika 
täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja 

I kaitsemängu taktika. Mäng reeglite järgi. 
Saalihoki.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 
Indiaaca. Tehnikaelemendid.Mängutehnikayõistlusmäärused. Õppemäng. 
Jalgpall. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Oppemäng. 



("'. ~ 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestushrujutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Hatjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga. Võimlemiskavade koostamine. 

Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse, välj endusrikkuse,kehatunnetuse ja 13,14,15. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted,võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov 
kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 1. 2. 3. 4. 1. 5. 7. 1. 
tervisele; kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks 
harrastamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, 
vahendid, meetodid ja vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse 
hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega 

5. tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade korral. Teadmised 
õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. Sporti ja 
sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", spordieetika koodeks jms) 
Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel. 
Lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

--
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarla}!sed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjestjoostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

-

Õppesisu 
- -

Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste harjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 kmjooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe erialased harjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks.Tõkkejooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe.Õpitud visete,tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamine. Kuuli tõuge hooga. 

Sportmängud. 5.6.11.12. 8. 4. 

J algpall.Pallitunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall. Viske harjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika. Võistlusreeglid.Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7. 8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. 
lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid. Võimlemiskavade koostamine. 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse,väljendusrikkuse,kehatunnetuse ja 18.19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine [polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1. 2. 3.4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

-
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranu~ber: 2. (3.) teema nimetus: planeeritudtundide arv: 35 

õ ... 
Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Suusatamine.Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustesSuusatamise tehnika 13.14. 15. 1. 2. 3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks hatjutamiseks.HaIjutamisplaan ja- 16. 17. 

1. 
metoodikaSuusahooldus.Varustus,toitumine,esmaabi suusamatkal.4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamine. Tasakaaluharjutused.Pidurdused.pöörded. : Mängud j ääl.Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5.6.11. 12. 8. 4. 

KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli tehnika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu.Mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakuI. 
Võrkpall.Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.Blokeerimine.Pettelöögid.Tehnika täiustamine 

2. erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu 
taktika. Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustamine. 

Saalihoki.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 

Indiaaca.Tehnikaelemendid.Mängutehnika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 

Jalgpall. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Õppemäng. 
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Kergejõustik. Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine ja kehaliste võimete 5.6.9.10. l. 2. 3. 
arendamine. Jooks. Võistlustaktika.Erinevate distantside jooksmine.Hüppetehnika 

3. 
täiustamine. Kuuli tõuge.Oda vise.Ketta heide.Kohtunike tegevus.Ohutusnõuded. 4 võistlus. 
(kiirjooks,kaugushüpe,kuulitõuge,400 m jooks )Vastupidavuse arendamine. (Cooperi jooksutest) 
Ühtlase kiiruse säilitamine ja jõu jaotamine distantsil. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1.2.3.4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

4. ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

---
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomilja toenghüppe 
8. julgestab j a abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjestjoostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autorit ants e, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 
"-

Jrk. ill. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste harjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 kmjooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe erialased harjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks. Tõkkej ooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe. Õpitud visete, tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamineA võistlus ( 100mjooks, kaugushüpe, 400m jooks, kuulitõuge) 
Sportmängud. 5.6.11. 12. 8. 4. 

J algpall.Pallitunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall. Viske hatjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika. Võistlusreeglid.Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Harjut. akrobaatikas,poomil. Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid. Võimlemiskavade koostatnine. 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse, väl j endusrikkuse,kehatunnetuse ja 18. 19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-Iadinatantsud,teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1.2.3.4. 1.5.7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimiselliikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Suusatamine. Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustes. Suusatamise tehnika 13. 14. 15. 1. 2. 3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks harjutamiseks. Hatjutamisplaanja - metoodika. 16.17. 

1. 
Suusahooldus. Varustus, toitumine, esmaabi suusamatkaI. 4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamineo Tasakaaluhatjutused. Pidurdused. pöörded. Mängud jääl. Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5.6.11.12. 8. 4. 

Korvpall. Individuaalse pallikäsitlustehnika täiustamine, kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitse. Ründe- ja kaitsemängu taktika. Korvpalli telmika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakuI. 
Võrkpall. Suunatud pallingja pallingu vastuvõtt. Blokeerimine. Pertelöögid. Tehnika täiustamine 
erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu taktika. 
Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustamine. 

2. 
Saalihoki. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Indiaaca. Tehnikaelemendid. Mängutehnika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Jalgpall. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Õppemäng. 
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Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 11. 2. 3.4. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenitus e hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

1.5.7. 1. 
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Valdkondadevälised valikained 

Õppeaine: 

usundiõpetus 
riigikaitse 

majandus- ja ettevõtlusõpe 
karj ääriõpetus 

uurimistöö alused 
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Õppeaine: Usundiõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega ning arutleda 

maailma- vaateliste küsimuste üle; tunneb enda ja teiste käitumises ära 
eelarvamusliku suhtumise ning oskab sellele vastu seista nii enda kui ka kaaslaste 
õiguste rikkumisel; 

• toob näiteid usuvabaduse põhimõtete toimimise, piiride ja nende rikkumise kohta 
ühiskonnas ning religiooni ja poliitika seoste kohta; 

• iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonidelevikuI Eestis; tunneb Eestis levinud 
usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja igapäevast avaldumist; 

• arutleb erinevate maailmavaadete mõju üle inimese ja ühiskonna tasandil nii 
positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes; tunneb religiooni uurimise 
lihtsamaid teaduslikke meetodeid; 

• on teadlik oma peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja 
teiste inimeste toimimises; sõnastab oma maailmavaate põhilisi jooni; analüüsib 
enda maailma-vaatelisi tõekspidamisi käsitletud religioonide valguses. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus: 

a) mõistab, et religioon on mitmetahuline nähtus; analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailmavaadete mõju inimese ja ühiskonna elule nii positiivsetes 
kui ka probleemsetes ilmingutes; oskab nimetada religiooni individuaalse 
ja sotsiaalse mõõtme olulisemaid aspekte; 

b) toob esile religioosse keele eripära, võrdleb religioosse ja teadusliku 
mõtlemise erinevusi ning samasusi; tunneb ära varjatud religioossust; 

e) analüüsib meedia mõju inimeste arusaamade kujundamisele religioonist; 
d) arutleb teaduse ja religiooni mõju üle eetiliste valikute tegemisel; 

2) analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste; 
3) mõistab, et religioossusel on erinev tähendus, religioossus väljendub erineval viisil 

erinevate inimeste jaoks ja erinevatel eluetappidel ning on seotud ajalooliste 
teguritega; 

4) analüüsib religioossete konfliktide põhjusi; tunneb ära eelarvamuslikuja sildistava 
suhtumise; pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks 
ja koostööks; 

5) oskab näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste seoseid üksikisiku 
ja ühiskonna elus; suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes 
küsimustes; 

6) arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle; 
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7) arutleb enda maailmavaate mõju üle käsitletud eksistentsiaalsetele küsimustele 
vastuseid otsides ning oma eetilisi otsuseid tehes; 

8) tunneb lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ning oskab 
mõnda neist rakendada. 

Läbivad teemad 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 
I) elukestev õpe ja karjääri planeerimine - taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, 

kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke kutsevalikuid; 
2) keskkond ja jätkusuutIik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna
ja inimarengu küsimustele; 
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 
arengusuundadele; 
4) kultuuriline identiteet - taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 

inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning 
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja 
kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 
5) teabekeskkond - taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes 

tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida 
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi; 
6) tehnoloogia ja innovatsioon - taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 
7) tervis ja ohutus - taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 
sotsiaalselt ja fiiüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima 
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise 
keskkonna kujundamisele; 
8) väärtused ja kõlblus - taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 
järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning 
sekkub vajaduse korraloma võimaluste piires. 

Usundiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, religiooni rolli 
teadvustamine igapäevaelus, avatud ja lugupidava suhtumise kujundamine 
erinevatesse kultuuritraditsioonidesse ning nüüdisaja kultuurinähtustesse on seotud 
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läbiva teemaga "Kultuuriline identiteet". Olulisel kohal on uute ideede, isiklike 
kogemuste ja emotsioonide loominguline väljendamine ning väärtustamine. 

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. 

Teemaga "Teabekeskkond" on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline 
analüüs. Tähtsustub teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi 
kaitse järgimine. 

Teema "Tehnoloogiaja innovatsioon" toetab muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelkõige on see seotud praktiliste 
loovtegevustega, kus kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja 
katsetatakse uusi tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites ning esitledes 
rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud õppekäikudega, kus 
tutvutakse erinevate usunditega tänapäeva maailmas ning religiooniga seotud 
elukutsetega. Õpilasi julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti 
ühiskonnas toimuvate protsesside. 

Teema "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" võimaldab usundiõpetuse kaudu parandada 
õpilase enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi. Selleks on vaja kooli toetust 
ülekoolilistest, maakondlikest ja riiklikest võistlustest osavõtmisel. Ülekooliliste 
aineüleste projektide kaudu õpitakse kavandama tegevusi ning arvestama kogukonna 
vajadusi. 

Teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" on seotud loodusliku ja kultuurilise 
mitmekesisuse ning jätkusuutlikkuse väärtustamisega. Tähtsai kohal on sotsiaalne 
aktiivsus - seisukohtade ja hoiakute väljendamine tegevuste kaudu. Tähelepanu 
pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, inimtegevuse 
mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. John Bowker "Maailma usundid", Varrak 2004 
2. Philip Wilkinson "Usundid", Varrak 2009 
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Õppeaine: Usundiõpetus (valilmine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Inimene ja religioon planeeritud tundide arv: 

õ 'P] pesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Sissejuhatus. Religiooni põhimõisted. nimetab religiooni 1,2,4,5,8 ajalugu, 

Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. Maailma usuline kaart. dimensioone ja võrdleb geograafia, 
usuteaduse distsipliinide matemaatika, 
arusaamu religioonist; keeled, 
nimetab suuremaid kitjandus, 
religioone maailmas ning muusika 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; tunneb 
religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Religioonifilosoofia. toob esile religioosse 3,6,7,8 
Arvamuste paljus ja tõde. Religioosne keel. keele eripära, võrdleb 
Maailmapilt ja maailmavaade. Maailmapildi muutumine ajas. Religioosne ja mittereligioosne religioosse ja teadusliku 
maailmapilt. mõtlemise erinevusi 
Eetika ja religiooni kokkupuutepunkte (nt inimene ja loodus. Tehnoloogia piirid. Eutanaasia. ning samasusi; 
Abort. Homoseksuaalsus). eristab maailmavaadet 
Teaduse ja religiooni suhted (nt loomine ja evolutsioon). maailmapildist ning 

võrdleb religioosset ja 
mittereligioosset 
maailmapilti; 
arutleb teaduse ja 
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religiooni mõju üle 
eetiliste valikute 
tegemisel; 
oskab näha religiooni, 
väärtuste ning moraalsete 
tõekspidamiste 
omavahelisi seoseid 
üksikisiku ja ühiskonna 
elus; suudab 
argumenteerides kaasa 
rääkida tänapäeva 
eetilistes küsimustes ning 
põhjendada mõnda oma 
eetilist seisukohta. 

3. Võrdlev usundilugu analüüsib jõukohaseid 4,8 
Püha mõiste. Erinevadjumalakäsitlused. Sakraalne aegja ruum. religioosseid tekste; 
Loomulik ja üleloomulik. Ettemääratus ja juhus. võrdleb erinevaid 
Erinevad inimesekäsitlused. Inimese elu eesmärk. KUljuse ja kannatuse probleem. arusaamu pühast 

Gumalast) ja inimesest 
ning toob esile nende 
omavahelise seotuse; 
tunneb erinevate 
religioonide olulisemaid 
vastuseid inimese elu 
eesmärgile ja kurjuse 
problemaatikale; 
tunneb võrdleva 
usundiloo lihtsamaid 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
arutleb enda 
maailmavaate mõju üle 
käsitletud 
eksistentsiaalsetele 
küsimustele vastuseid 

--_ ... 
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otsides. 
4. Religioonipsühholoogia oskab näha religiooni 4,5 

Miks inimesed usuvad? Kuidas määratletakse usklikkust? rolli inimese elus ning 
Usuline kogemus ja selle mitmekesisus. Erinevad spiritualiteedid. tunneb varjatud 
Inimese religioosne areng. religioossust; 

tunneb lihtsamaid 
religioonipsühholoogia 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailm 
avaadete mõju inimese 
elule nii positiivsetes kui 
ka probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
individuaalse mõõtme 
tähtsamaid aspekte; 
mõistab, et religioossusel 
on erinev tähendus; 
religioossus väljendub 
erinevate inimeste 
jaoks ja erinevatel 
eluetappidel erireval 
viisil ning on seotud 
ajalooliste teguritega. 

5. Religioonisotsioloogia tunneb lihtsamaid 4,7,8 
Usu- ja südametunnistusevabadus. Religioon ja poliitika. religioonisotsioloogia 
Suhted eri religioonide vahel: koostöövõimalused, usulise d konfliktid. uurimismeetodeid ning 
Religioonja majandus. Religioon ja meedia. oskab mõnda neist 
Religioon ja kultuur. rakendada; 
Religioon tänapäeval. Sekulariseerumine. Fundamentalism. Religiooni privatiseerumine. oskab näha religiooni ja 

I Pseudoreligioossed nähtused. 
------------ -

_kultuuri seoseid ning 
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religiooni rolli 
ühiskonnaelus; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate 
maailmavaadete mõju 
ühiskonnaelule nii 
positiivsete s kui ka 
probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
sotsiaalse mõõtme 
olulisemaid aspekte; 
analüüsib meedia mõju 
inimeste arusaamade 
kujundamisele 
religioonist; 
analüüsib religioossete 
konfliktide põhjusi; 
tunneb ära 
eelarvamusliku ja 
sildistava 
suhtumise; 
pakub võimalusi 
erinevate religioossete 
vaadetega inimeste 
dialoogiks ja koostööks; 
arutleb religioossete ja 
maailmavaateliste 
probleemide üle. 
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Õppeaine: U sundiõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Eesti usuline maastik planeeritud tundide arv: 

--

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1. Sissejuhatus. nimetab religiooni 2,4,5,8 ajalugu, 
Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. erinevaid dimensioone geograafia, 
Eesti usuline kaart. Religioonide ja konfessioonide liigitamise probleeme. ja võrdleb erinevate matemaatika, 

distsipliinide keeled, 
koolkondade kirjandus, 
arusaamu religioonist; muusika 
nimetab suuremaid 
konfessioone ning 
religioone Eestis ning 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; 
tunneb religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Usuliste olude kujunemine Eestis. Muinasaeg, ristiusustamine, reformatsioon, pietismja iseloomustab käsitletud 3,4,8 
ratsionalism, venestamine, Eesti Vabariigi ajastute Eesti usulisi 
aeg, Nõukogude okupatsioon, tänapäev. olusid, nimetades 

põhijoonija erinevusi. 
3. Usud, konfessioonidja usulised liitumise d eristab Eestis levinud 3,4,5,6,8 

suuremaid konfessioone 
Traditsioonilised kristlikud usulised ühendused Eestis: ja usulisi rühmitusi: 
1) roomakatoliku kirik, sh ukraina kreekakatoliku kogudus, õigeusu kirik, vanausulised; tunneb Eestis levinud 
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kloostrid; religioonide ja kirikute 
2) luterlus, vennastekogudused; sümboolikat; 
3) baptism, metodism, adventism, nelipühiIus. nimetab nende 

õpetuslikke 
Muud usulised ühendused ja liikumise d Eestis: põhiseisukohti, võrdleb 
1) taara- ja maausulised; õpitud religioonide ja 
2) judaism; kristlike konfessioonide 
3) islam; üldisi erinevusi ning 
4) budism; samasusi; 
5) hinduism (krisnaiidid); võrdleb erinevate 
6) Baha'i kogudused; religioonide 
7) Jehoova tunnistajad, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Uusapostlik Kirik; avaldumisvorme 
8) Armeenia kirik; igapäevaelus (sealhulgas 
9) Elu Sõna kogudused, karismaatilised kirikud; noorte elus); 
10) New Age tunneb mittereligioossete 
11) muud. maailmavaadete aluseid; 

tunneb kodukoha 
Mittereligioossed maailmavaated Eestis: olulisemaid pühapaiku; 
1) ateism; analüüsib lihtsamaid 
2) agnostitsism; religioosseid tekste; 
3) mitteusklikkus. oskab näha religiooni 

rolli ühiskonnaelus ja 
inimsuhetes: 
mõistab religiooni mõju 
ühiskonnale; 
oskab oma tegevuses 
arvestada inimeste 
usulisi tõekspidamisi; 
suhtub erinevatesse 
usulistesse 
tõekspidamistesse 
lugupidavaIt ja sallivaIt, 
kuid vajaduse 
korral ka kriitiliseIt, 
reflekteerib oma 
hoiakute ja suhtumiste 
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üle endast erinevasse 
(usulisse või 
sekulaarsesse) 
maailmavaatesse; 
sõnastab oma 
maailmavaate põhijooni 
ning võrdleb enda 
maailmavaatelisi 
tõekspidamisi 
käsitletud usundite ja 
konfessioonide omadega. 

4. Kokkuvõte. teab Eesti usuelu 1, 2,4, 5, 7, 8 
Eesti usuelu korraldus, religioossus tänapäeva Eestis, sekulariseerumine. reguleerivaid peamisi 
Olulisi usulisi mõtlejaid ja kultuuritegelasi Eestis (nt prohvet Maltsvet, Jakob Hurt, Johan õigusakte; 
Kõpp, paljasjalgne Tõnisson, piiskop Platon, uku Masing, Arthur Võõbus, Toomas Paul, Ain koostab uurimuse ühest 
Kalmus (Evald Mänd), Hugo Lepnurm, Jüri Arrak, Urmas Sisask, Arvo Pärt jne). olulisest Eesti usulisest 

mõtlejast või 
kultuuritegelasest. 

--- - -'-----
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Õppeaine: Riigikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral 

Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 
• järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 
• mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 
• väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust 

Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 
• teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset 

reguleerivaid õigusakte; 
• teab kodanikukaitse põhimõtteid; 
• tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 
• teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
• on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, 

kriisiolukordades käituda ja tegutseda; 
• teab topograafia põhiaiuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning 

käitub keskkonda säästvalt. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on 

vajaduse korral valmis Eestit kaitsma; 
2. tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja nende mõju ning 

tagajärgi ühiskonna arengule ja oma lähedastele; 
3. teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju 

Eesti ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
4. leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti 

riigikaitse üldist korraldust reguleerivaid õigusakte; 
5. teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja 
väärtustab kaitseväelase elukutset; 

6. tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 
kriisiolukordades ja anda esmaabi; 

7. orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi j a kompassiga, arvestades 
keskkonnakaitse põhimõtteid ja norme; 

8. tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt; 
9. teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist mõju 

ühiskonna arengule ja inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas 
sõjapidamine ja sellesse suhtumine on ajaloo jooksul muutunud; 
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10. oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ning nende 
põhjusi maailma ajaloo kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju ning seoseid 
ühiskondlike protsessidega; 

11. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: sõda, sõjaajalugu, sõjandus, 
sõjateadus, strateegia, taktika,palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser; 

12. teab, kes olid ajaloolised isikud M. A. Barclay de Tolly, J. Laidoner, A. Tõnisson, 
J. Kuperjanov ja J. Pitka, ning iseloomustab nende tegevust. 

13. toob näiteid kriiside, konfliktide põhjustest ja tunnustest, analüüsib mõningate 
konfliktidega seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks 
kasutatavaid meetodeid; 

14. eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetapp e ja tunnuseid 
ning toob näiteid külma sõja aegsest ja tänapäevasest julgeolekukorraldusest; 

15. tunneb koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisi julgeolekuga tegelevaid 
organisatsioone (NATO, EL, ÜRO, OSCE); 

16. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kriis ja konflikt, sõda, 
julgeolekurisk, traditsiooniline ja asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne 
kaitse ja julgeolek, koostööjulgeolek, lubatud ja keelatud relvad, terrorism, 
totaalkaitse; 

17. teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel; 
18. teab Eesti riigikaitse eesmärki, üldist korraldustjajuhtimist, toetudes riigikaitse 

alusdokumentidele; 
19. teab ning selgitab Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste 

suhete ning Euroopa julgeoleku kontekstis; 
20. teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi; 
21. kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise 

põhimõtteid; 
22. näitab kaardil NATO laienemistja liikmesriike; 
23. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: NATO, kaitsevõime, 

julgeolekurisk, hädaolukord; 
24. oskab kasutada põhiseadust, "Rahuaja riigikaitse seadust", "Sõjaaja riigikaitse 

seadust", "Kaitseväe korralduse seadust" ja "Kaitseliidu seadust"; 
25. tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitust; 
26. toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta; 
27. teab riigikaitses vabatahtlikuna osalemise võimalusi; 
28. tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnusedja eraldusmärgid; 
29. teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat; 
30. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: lahingpaar,jagu, rühm, kompanii, 

pataljon, brigaad, kaitseringkond, väeliik, staap, ülem, staabiülem, kaitseväe 
juhataja; 

31. on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest 
"Kaitseväeteenistuse seaduse" alusel; 

32. teab kaitseväeteenistuskohustusIase õigusi ja kohustusi, kutsealusena arvele 
võtmise korra üldaluseid, kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise, ajateenistusse 
kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise põhjuseid ja korda, 
asendusteenistusse kutsumise korra üldaluseid; 

33. on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, aj ateenija õigustest ja kohustustest 
ning kaitseväe distsipliinist; 

34. on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja üldteadmisi teenistusest 
reservIS; 
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35. teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste eiramine, ning oskab 
hinnata tagaj ärgi; 

36. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kutsealune, ajateenija, 
reservväelane, kaitseväelane, kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõ lblikkus, 
asendusteenistus; 

37. teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust; 
38. oskab rivivõtteid ning tunneb käsklusi; 
39. tegutseb organiseeritultjao ja rühma kooseisus; 
40. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi 

sügavus, kahe-, kolme- või neljaviiruline rivi; 
41. teab, mis relvi ja relvasüsteeme Eesti kaitseväes kasutatakse; 
42. tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub lasketiirus turvaliselt, 

teab ohutuid relva hooldamise põhimõtteid; 
43. nimetab käsitulirelva (AK 4 või Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd; 
44. teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid; 
45. võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat; 
46. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: automaatrelv, püstol, kaartulerelv, 

laskemoon, lask; 
47. teab, mis topograafiIisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse; 
48. määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkavaja teisendab seda maastikul 

sammupaaridesse; mõõdab pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul 
silma järgi erinevaid kaugusi; analüüsib topograafilise kaardi leppemärke ja 
iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab objektidevahelisi ruumilisi 
seoseid; 

49. määrab kaardil malli abil direktsiooninurga j a looduses maastikul kompassi järgi 
asimuudi ning kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid; 

50. orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi 
järgi väheja keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb 
öist orienteerumist piiravaid tegureid; 

51. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: mõõtkava, kaardi leppemärgid, 
kaardi koordinaadid, direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, 
joon- ja pindobjektid maastikul; 

52. hindab olukorda õnnetuse korral, teab abi kutsudes ja andes õiget 
tegutsemisjärjekorda ning oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise 
võtteid; 

53. väldib ohtusid ning kaitseb ennast ja abivajajaid võimalike ohtude eest; 
54. teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada; 
55. tunneb võimaIikke käepäraseidja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
56. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
57. tunneb massihävitusrelvade põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi, nende 

kasutamist ajaloos ning keelustamist; 
58. tunneb kodanikukaitse põhialuseid ja eesmärke ning oskab tegutseda 

hädaolukorras; 
59. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; oskab kasutada 
esmaseid tulekustutusvahendeid; 

60. tunneb gaasimaski põhiosi, hooldust ja kasutamist; 
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61. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: massihävitusrelv, tuumarelv, 
bioloogiline relv, keemiarelv, toksiin, bakter, viirus, radiatsioon, lõhkeaine, 
plahvatus; 

62. teab ja kirjeldab riigikaitselise tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale; 
63. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
64. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: etfevaatuspõhimõte, 

väljaõppelaagri keskkond, tuleohutus, metsatulekahju, reostus, kahjustusala; 
65. tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritult jao ja rühma kooseisus; 
66. saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja 

liikumisel kolonnis; 
67. tunneb ning oskab kasutada üksikvõitleja ja allüksuse üldvarustust ning teab selle 

otstarvet; 
68. oskab liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana 

maastikul; 
69. tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani; 
70. täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala 

püstitamisel; 
71. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
72. tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutuse korraldamisel; 
73. tunneb ning täidab välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid; 
74. orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul; 
75. määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe 

kaardil UTMi koordinaate; 
76. orienteerib maastikul kompassijärgi kaardi ning liigub mööda etteantud 

marsruuti; 
77. tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid; 
78. tunneb ja kasutab peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi erineval 

maastikul ja erinevas valguses; 
79. oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, 

elustamise põhimõtteid ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi; 
80. teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid; 
81. tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
82. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mÜfgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
83. tunneb ningjärgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirjuja -nõudeid; 
84. võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat; 
85. käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi; 
86. sooritab ohutuIt tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all; 
87. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; 
88. kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid. 
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Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming I 
nr 
1 Eesti sõjaajalugu 2,9, 10, 11, 12 ~jalugu 

Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte. Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. SõjacYaloo ja ajaloo Uhiskonna-
vahekord. Olulisemad sõjateoreetili~ mõtte esindajad (õpetaja valikul Sun Tzu, Thukydides, õpetus 
Clausewitz, Jominijt). 
Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui ühiskonna "loomulik seisund". Sõdade põ~used. 
Suhtumise muutumine sõjapidamisse. Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. Palgaväe teke. 
Alalised armeed. Ohvitserkond. Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek 
üldisele sõjaväekohustusele. Massiarmeed. Tehnika mõju sõjandusele. Sõda ja majandus. 
Sõjapidamise muutumine. Sõjavastane liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. 
sajandil. 
Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. 
Eestlaste sõjaline organisatsioon muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa 
pärast. Saja-aastase sõja sündmused Eestis (1558-1661). Põhjasõdaja selle tagajärjed. Eesti 
ala liitmine Vene impeeriumi koosseisu. Vene impeeriumi sõjad ja Eesti. Sõjalised koormised. 
Sõjaväeteenistus Eesti alal. M. A. Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene 
maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd. Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918-1920. 
Kooliõpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti riigikaitse 1920-1940. Teine maailmasõda 
ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees. Soomepoisid. MetsavendIus. 
Okupatsiooniarmee kohalolek Nõukogude armee kohalolek, selle tagajäljed. Paldiski. 
Eestlased Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist. 
Eesti riigikaitse taastamine. Valikud Eesti riigikaitse taasloomise!. Eesti riigikaitsepoliitika 
kujunemine ning riigikaitsestruktuuride peamised suunad ja olulisemad sündmused. 

2 Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid 2,3, 13, 14, 15, 16 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud. ettevõtlikkus Ühiskonna-
Konflikti arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil. õpetus 
Maailmasõjad. Külm sõda. Kollektiivne julgeolek 20. sajandil- Rahvasteliit, ÜRO, OSCE. 
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Tuumaajastu. Relvastuskontroll. 
Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. Koostööjulgeolek NATO ja 
Euroopa Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek Traditsioonilised ja 
asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik Keskkonna-, 
majandus-, küber- ja sotsiaalne julgeolek Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning 
lahendamine. Rahvusvahelised rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise põhjused ja 
tagajärjed. 
Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena. Heidutus. 
Sõjategevuse ulatus. Kasutatav relvastus. Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse. 
Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline sõjaõigus. 

3 Eesti kaitsepolütika. Eesti osalemine NATOs 1,3,17,18,19,20,21, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
Eesti riigikaitse eesmärk Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja 22,23 karjääri planeerimine õpetus 
juhtimine alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse Kodanikualgatus ja 
strateegiline kava, "Rahuaja riigikaitse seadus", "Sõjaaja riigikaitse seadus". ettevõtlikkus 
Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide roll riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus 
riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus riigikaitsega. Kodaniku osalemine riigikaitses. 
Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline surve, asümmeetriIised ohud: terrorism, 
keskkonna- ja küberriskid. Majandusriskid. 
Erinevad hädaolukorrad ja valmisolek Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline 
olukord, sõda. Inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. 
NATO. Kujunemine. Kollektiivse kaitse põhimõte. Eesti osalemine NATOs. 

4 Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika 1,4,5,24,25,26,27,28, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
ning traditsioonid 29,30 karjääri planeerimine õpetus 
Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus, Teabekeskkond 
lepinguline tegevteenistus, üldine reservteenistus jne. 
Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe juhtimine. Kaitseväe 
õppeasutused. 
Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, ülesanded ja juhtimine. 
Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu sõjaväeline ja kollegiaalne 
juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid. 
Kaitsejõudude traditsioonid. Traditsioonid Eesti kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise 
põhimõtted, sümboolika. 

5 Kaitseväeteenistus 1,4,5,31,32,33,34,35, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
"Kaitseväeteenistuse seadus". Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. 36 karjääri planeerimine õpetus 

I KutsealtIne, res~rvväelane, kaitseväelane, aLateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe 
-
~rvis ja oh~tus 
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distsipliin. Teabekeskkond 
Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside 
Amet. Ajateenistusse kutsumisega kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. 
Arstlikud komisjonid. KaitseväeteenistuskohustusIike Eesti kodanike riiklik register. 
Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed. 
Aja12ikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või 
tervisehäire tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse 
omandamiseks, kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse 
lõppemine. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine. 

I Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse kutsumine ajateenistusse. 
Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega. 

I 

Asendusteenistuslase teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine asendusteenistuses. 
Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus. Väljaõpe. Distsipliin 
Sotsiaalsed garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine kodustega. 
Kaitseväelase elukutse. Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid), karjäärivõimalused. 
Teenistus reservis. Reservi ja erru arvamine. Reservväelase kohustused. Valmisoleku reserv ja 
valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. Tegevteenistus mobilisatsiooni korral. Osalemine 
Kaitseliidu tegevuses. 
Vaidluste lahendamine ja vastutus. Vaided. Väär- ja kuriteod. 

6 Riviõpe 6,8,37,38,39,40 Kehaline 
Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine kasvatus 
lahinguväljal. Füüsiline vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja 
tseremooniad. 
Praktiline riviõ12e. Rivi. Viirg. Kolonn. Tiib. Rinne. Rivi tagakülg. Vahe. Kaugus. Rivi laius. 
Rivi sügavus. Kahe-, kolme- või neljaviiruline rivi. Rivi liigid. Ülema ja kaitseväelase 
kohustused enne rivistumist ja rivis. Rivikord väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. 
Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus. Käemärgid. 
Üksiksõduri riviõ12e. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja peatumine. 
pöörded. 
Jagu koondrivis. Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine rivis. Rivi ette 
kutsumine. 
Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid. 

7 Relvaõpe 6,41,42,43,44,45,46 Tehnoloogia ja Füüsika 
Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes innovatsioon 
kasutatavamad relvad. AK4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine. Tervis ja ohutus 
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Ballistika. Ülevaade sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja 

I tabamatu ala. Kuulide hajumine ja seda põhjustavad tegurid. 
Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel. Ohutusnõuded relva ja laskemoona 
käsitsemisel. 
Tiirulaskmine: laskmine õhkreivast või matkemudelist, hingamise ja lasu päästmise tehnika, 
laskeasendid: pikali, põlveit ja püsti. Relvatugi. Laskekäsklused lasketiirus. Käsklus "TULI 
SEIS!". 

8 Topograafiaja orienteerumine 7,47,48,49,50,51 Tehnoloogia ja Geograafia 
Topograafia sissejuhatus. Üldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide innovatsioon Kehaline 
jaotus: punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef Reljeefi erinevad vormid ja nende kasvatus 
iseloomustus. 
Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide 
kartogrammid. Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM. 
Kompass, magnetiline asimuut ja direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. 
Magnetiline deklinatsioon. Direktsiooninurk. Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja 
selle kasutamine. Kompassi kasutamise piirangud. Magnetilise anomaalia alad. 
Kaardi orienteerimine, maastikulorienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. Kaardi 
orienteerimine kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi. Asimuudi määramine 
J?:laastikul ja selle järgi liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine pimedas. 
Uldisedjuhised ning piirangud käsi-GPSi kasutamiseks maastikul. 

9 Esmaabi välitingimustes 6, 8, 52,53, 54, 55, 56 Tervis ja ohutus Boloogia 
Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, 
sh Rauteki haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe 
kontroll. Tegevuste järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. 
Elupäästevesmaabi. 112-abikutse. Jätkuvesmaabi. Kiirabi. Haigla. 
Elupäästevesmaabi. Elustamise ABC. Elupäästevesmaabi traumakannatanule. Suure välise 
verejooksu sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta. Hingamisteede vabastamine ja 
vabana hoidmine. Teadvuse tasemed, teadvusetuse põhjused. Teadvuseta kannatanu 
abistamine. Soki mõiste, liigid ja esmaabi. Kliiniline ja bioloogiline surm. 
Esmaabi vigastuste ja haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid 
erinevate vigastuste ja haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Esmaabi 
krambihoo korral. Närvihaigused. Epilepsia. InsuIt. Südamehaigused, südamelihase infarkt. 
Kopsuhaigused, kopsuastma, kõriturse. Allergia. Ajukolju trauma. Rindkere ja kõhuõõne 
organite vigastused. Luumurrud, liigesetraumad. Liittraumad. Elektriõnnetused. Termilised 
traumad: põletused, päikesepiste, kuumarabandus, kuumakumatus, külmumine, alajahtumine 
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(hüpotennia). Uppumine. Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos. 
Maohammustus. Putukate pisted. Võõrkeha hingamisteedes. 

10 Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 6,8,57,58,59,60,61 Keskkond ja Bioloogia 
Massihävitusrelv: tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv. Liigid ja toime ning kahjustavad jätkusuutlik areng Keemia 
mõjud. Relvade kasutamine ajaloos. Massihävitusrelva leviku piiramine. Kodanikualgatus ja Füüsika 
Kaitsevahendid. Kaitsevahendite areng. Kaitsevahendid erinevatele massihävitusrelva ettevõtlikkus 
tüüpidele. Individuaalsed ja kollektiivsed kaitsevahendid. Tehnoloogia ja 
Kodanikukaitse. Ajalooline ülevaade ja põhimõtted. innovatsioon 
Tuleohutus. Tulekahju ärahoidmine, tekkimise põhjused ja tagajärjed. Esmased Tervis ja ohutus 
tulekustutusvahendid ning nende kasutamine. Põlemine ja plahvatus. Põlemisproduktid. 
Käitumine tulekahju korral. 
Mürkaineoht. Levinumad mürgised ained ja nende mõju inimorganismile. Tegutsemine 
mürkaineohu olukorras. 
Radiatsioonioht. Radioaktiivsed ohuallikad, nende toime loodusele ja inimorganismile. 
Plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht. Plahvatusohtlikud esemed. Ohutusreeglid 
plahvatusohtlike esemete leidmisel. Käitumine pommiähvarduse korral, evakueerumine. 

11 Keskkonnakaitse kaitseväes 6, 7, 8, 62,63, 64 Keskkond ja Keskkonna-
Riigikaitselise tegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Müra, mürakaitse, välisõhureostus, jätkusuutlik areng õpetus 
ohtlike jäätmete reostus, veereostus, metsatulekahju. Tehnoloogia ja Füüsika 
VäljaõI!I!elaagri keskkonnakaitseline ettevahnistamine, I!üstitamine ja lÕI!etamine. innovatsioon Keemia 
Planeerimine: jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse Tervis ja ohutus 
korraldamine välitingimustes, jääkreostus. 
Tuleohutuse tagamine ja tegytsemine metsatulekahju korral. Ohuolukord, metsatulekahju, 
kustutamise juhtimine. 
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Õppeaine: Rügikaitse 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teem(j.uimetus: ~aktiline õpe välilaag~ __ __ ,---plan~ritud tundide arv: 35 

I 
-~ 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

I Riviõpe 6,8,65,66 Kehaline 
Praktiliste hatjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse kasvatus 
üldised oskused meeskonnatööks rivis 

2 ~~iklik ja rühmavarustus 8,67 
Uksikvõitleja ja rühmavarustus, selle otstarve, praktiline kasutamine ning 
hooldamine 

3 Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul 6,8,68 
Erinevaid liikumisviisid üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 
ümberpaiknemisel, käemärkide kasutamine ning tegevused nende järgi 

4 Välilaagri püstitamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse 8,69,70,71,72 Keskkond ja Bioloogia 
Üksuse majutuse korraldamine välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamine, telkide jätkusuutlik areng 
püstitamine, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamine Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
Tervis ja ohutus 

5 Toitlustamine ja hügieen välitingimustes 8, 73 Tervis ja ohutus 
Toitlustamise korraldamine välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h 
kuivtoidupakkide kasutamisega 

6 Orienteerumine maastikul 7,8,74,75, 76, 77 Tehnoloogia ja Geograafia 
Kaardi ja kompassi tundmine vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha innovatsioon Kehaline 
määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas kasvatus 
valguses 

7 Varjumine ja varjatud liikumine maastikul 6,7,8,78 Füüsika 
Erinevad moondamise ja varjatud liikumise võimalused. Asjade Kehaline 
nähtavus erinevas keskkonnas ja valguses kasvatus 

8 Esmaabi välitingimustes 6,8,79,80,81,82 Tervis ja ohutus Bioloogia 
I Üldised esmaabivõttedja elustamine. Välioludes ellujäämise põhitõed 
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9 Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid 6,83,84,85,86 Tehnoloogia ja Füüsika 
Eesti kaitseväes kasutuselolevad käsitulirelvad. Automaadi käsitsemine ning erinevad innovatsioon 
laskeasended. Ohutushoid. Praktiline laskeharjutus juhendaja kontrolli all. Tervis ja ohutus 

10 Kodanikukaitse 6,8,87,88 Kodanikualgatus ja Bioloogia 
Tegutsemine erinevate ohtude korral ja esmaste kaitsevahendite kasutamine ettevõtlikkus Ühiskonna-

Tehnoloogia ja õpetus 
innovatsioon 

"----- -- ---
Tervis ja ohutus 

-~ -
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Õppeaine: Majandus- .ja ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
• teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning oskab neid igapäevaelus 

rakendada; 
• teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja; 
• teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab 

aru nende tähtsusest; 
• omab ülevaadet erinevatest elukutsetest; 
• mõistab ettevõtIust kui karjäärivalikut ja teab oma võimalusi ettevõtjana; 
• analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist; 
• väärtustab elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
• arendab loovust ja süsteemset mõtlemist, oskab püstitada eesmärke ja rakendab 

meeskonnatöö võtteid; 
• hindab kriitiliselt erinevates teabeallikates sisalduvat infot, oskab andmeid 

koguda, töödelda, tõlgendada ja esitada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. mõistab, kuidas nappus sunnib valima ressursside vahel ja kaaluma 

alternatiivkulusid; 
2. analüüsib, kuidas lahendavad majandusprobleeme erinevad majandussüsteemid; 
3. iseloomustab nõudmise ja pakkumise koosmõju tasakaaluhinna kujunemisel; 

hindab elastsuse mõju toodetavale kogusele; 
4. selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi; 
5. tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku 

eeldusena; 
6. analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast; 
7. tunneb eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb rahanduspoliitika üle; 
8. analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajanaja vahendajana 

raharingluses; 
9. teab keskpanga ülesandeid; 
10. tunneb kindlustuse olemust ja pakutavaid teenuseid; 
11. teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ja tagajärgi; 
12. analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist; 
13. tunneb tähtsamate väärtpaberite olemust ning erinevust ja tähtsust riigi 

majanduses; 
14. tunneb valitsuse rolli majandusringluses ja hüvede ümberjagamisel; 
15. analüüsib valitsuse majanduspoliitikat; 
16. arutleb riigieelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle; 
17. analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses; 
18. selgitab suhtelist ja absoluutset eelist; 



19. tunneb maailma regioonide majandusliku arengu erinevusi; 
20. mõistab tehnoloogilise arengu mõju majandusele; 
21. teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, oskab tuua nende kohta 

näiteid maailmamajandusest; 
22. teab erinevaid kaubanduspiiranguid, oskab analüüsida nende mõju majandusele; 
23. teab, et turg määrab toodangu ja kasum motiveerib ettevõtIust; 
24. tunneb erinevaid ressursse ning kapitali ja investeerimise tähtsust; 
25. teab ettevõtja kohustusi ja riske; 
26. analüüsib ettevõtte kohustusi töötajate, klientide, aktsionäride ja ühiskonna ees; 
27. oskab koostada lihtsat äriplaani; 
28. tunneb raamatupidamise aluseid, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel; 
29. oskab kasutada ajurünnaku tehnikatjuhtimisprobleemidele lahenduste 

pakkumisel; 
30. oskab vormistada elulookirjeldustja töökohataotIust; 
31. tunneb konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid; 
32. oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; 
33. tunneb turunduse mõistet ja roIli ettevõtte tegevuses; 

( 34. oskab teha reklaamija müüa tooteid; 
35. oskab tuua näiteid eetiliste äriotsuste kohtaja selgitada nende mõju ühiskonnale; 
36. hindab seoseid väärtuste ja käitumise vahel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Junior Achievement Eesti, Majandusõpik gümnaasiumile, Tallinn 2011 
2. Saal, T jt, Ettevõtlikkusest ettevõtluseni, Ta1linn 2012 

( 
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõ Ile 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Majandusõpe planeeritud tundide arv: 35 

~.- - -

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ma.ianduse olemus Teabekeskkond 
1.1 Mis on majandusteadus 1 ajalugu 
1.2 Nappus 1,2 

Majanduslik mõtlemine 
1.3 Piirprintsiibist lähtuv mõtteviis 1,2 matemaatika 

Majandusteaduse harud 
2. Nõudmine, pakkumine Teabekeskkond 
2.1 Nõudlus 3 
2.2 Pakkumine 3,4 

Nõudluse ja pakkumise koosmõju 
2.3 Turu tasakaal ja turuhind 3,4 matemaatika 

3. Inimene kui omanik, tootja, töötaja, tarbija Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

3.1 Tööjõud majanduses 5 geograafia 

3.2 Isikliku katjääri planeerimine 6 

4. Raha ja finantsma.iandus Teabekeskkond 
4.1 Raha ja rahapoliitika 7,9,10, 11, 12 ajalugu 

4.2 Pangandus ja finantssüsteem 7,8,13 I 

5. Valitsuse osa majanduses Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

5.1 Valitsus j a riigieelarve 14,15 

5.2 Maksusüsteemid 16 Ajalugu 

Eelarve puudujääk ja riigivõlg matemaatika 
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6. Rahvusvaheline majandus Teabekeskkond 
6.1 Rahvusvaheline kaubandus 17, 18, 19,20,21 Kultuuriline geograafia 

identiteet 
6.2 Väliskaubanduspiirangud 17, 19,22 
6.3 Rahvusvahelised maksed 20 
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Õppeaine: Maj and us- ja ettevõtlusõ (le 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 1 G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Ettevõtlusõpe planeeritud tundide arv: 35 

- - - - - - - - -

õ 'P: peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Turumajandus Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
1.1 Vaba ettevõtlus ehk turumajandus 23,24 ajalugu 

2. Ettevõtlus Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

2.1 Mis on ettevõte, kes on ettevõtja? 25 
2.2 Väike-ja suurettevõtlus 25,26 
3. Ettevõtte alustamine Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
3.1 Mida on ettevõtte alustamiseks vaja? 27 
3.2 Äriplaan 27 matemaatika 

3.3 Väärtpaber, aktsia, võlakiri 27 
4. Ettevõtte raamatupidamine Teabekeskkond 
4.1 Aktiva, passive, bilanss 28 matemaatika 

4.2 Kasumiarnanne 28 

5. Juhtimine Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

5.1 Eesmärgid, planeerimine 29 
5.2 Meeskonnatöö. Ajakasutus 29 
6. Tööjõud Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
6.1 Tööturg 30 geograafia 

6.2 Palgad 30 I 
6.3 Töölevõtu vestlus CV koostamine 30 emakeel ~ -
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7. Konkurents ettevõtluses Väärtused ja kõlblus 
7.1 Konkurents ja koostöö 31 geograafia 
8. Turundus Tervis ja ohutus 
8.1 Toode, hinnakujundus 32 
8.2 Müügistrateegiad 33 
8.3 Reklaam, reklaami koostamine 34 kunstiõpetus 
9. Ärieetika Väärtused ja kõlblus psühholoogia 
9.1 Eetilised probleemid äris 35,36 

--- - -
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Õppeaine: Kar.jääriõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• väärtustab õppimist elukestva protsessina; 
• arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskus i, koostöö-, otsustamis- ja infoga 

ümberkäimise oskusi; 
• arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt 

tegutseda; 
• võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest; 
• teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse 

enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist; 
• on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid 

reguleerivatest õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest 
suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast; 

• kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel; 
• analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; 
2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 
3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 
4) oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega; 
5) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest 

ja nõuetest tööturul; 
6) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 
7) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks 

enesearendamiseks; 
8) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda 

oma haridustee planeerimisel.; 
9) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevatja elukestvat protsessi; 
10) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 
11) kasutab vaj aduse korral karj äärispetsialistide abi (karj äärinõustamist, tuge 

karjääriinfo hankimisel ja analüüsil); 
12) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani 

koostamiseks elukestva õppe kontekstis; 
13) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 
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Õppeaine: Karj ääriõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teemanimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ •• 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1 Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel 1,2,3,4 Elukestev õpe ja Bioloogia 
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. karjääriplaneeri- Psühholoogia 
Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. mme 
Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, erioskused) Väärtused ja 
Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. kõlblus 

2 Karjäärünfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel 5,6,7,8 Elukestev õpe ja Ühiskonnaõpetus 
Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, karjääriplaneeri- Majandus- ja 
ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. mine ettevõtlusõpe 
Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, Kodanikualgatus ja 
töömotivatsioon. ettevõtlikkus 
Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, Teabekeskkond 
kutseeelistused. 
Haridustee: erialad, lmidussüsteem, formaalne ja mitteformaaIne haridus, hariduse ja tööturu 
vahelised seosed. 

3 Planeerimine ja otsustamine 9, 10, 11, 12, 13 Elukestev õpe ja Psühholoogia 
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, karjääriplaneeri- Ühiskonnaõpetus 
otsustamis-raskused, katjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega mine Võõrkeeled 
toimetulek, katjääriteenused. Kodanikualgatus ja 
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elu1aad, karjäär, ettevõtlikkus 
õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, Teabekeskkond 
katjääriplaani koostamine. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
Väärtused ja 
kõlblus 

----
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Õppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Valikainega "Uurimistöö alused" taotletakse, et õpilane: 
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande 
elluviimise eest; 
2) oskab planeeridaja korraldada uuringuid; 
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist; 
4) arendab loovustja süsteemset mõtlemist; 
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot; 
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest; 
7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd; 
8) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi. 

Õpitulemused 

1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt; 
2) oskab seada eesmärke ning nimetada uurimistööle esitatavaid nõudeid; 
3) tunneb mõisteid: Case study, review, empiiriline ja teoreetiline uurimus; 
4) oskab teineteisest eristadajärgmisi meetodeid: Uurimus, ülevaade, praktiline töö; 
5) tunneb erinevaid andmestikke: ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, 
uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud; 
6) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,eksperiment, 
küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 
7) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioonjt); 
8) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 
üldistamine jt); 
9) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 
10) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib 
seda kriitiliselt; 
11) oskab planeerida ja korraldada uuringuid; 
12) oskab sõnastada uurimisküsimuse ja hüpoteese ning vastutada ülesande elluviimise eest; 
13) oskab luua vastavalt etteantud teemale teoreetilist tausta ning põhjendada antud teema 
aktuaalsust; 
14) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi 
järgi; 
15) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid järgivat uurimistööd; 
16) teab teemade peatükkideks ja alapeatükkideks jaotumise põhimõtteid; 
17) teab refereerimise ja tsiteerimise põhimõtteid; 
18) tunneb retsensiooni kirjutamise reegleid ja põhimõtteid; 
19) oskab vormistada tabeleid ja jooniseid; 
20) mõistab akadeemilise kirjastiili reegleid; 
21) oskab kirjutada loogiliselt sidusatja terviklikku teksi; 
22) oskab tekstis kasutada lühendeid ja numbreid; 
23) teab, et mina vormi ei tohi töös kasutada; 
24) teab tsitaadi ja refereeringu vormistamise nõudeid; 
25) tunneb viitamise erinevaid viise; 
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26) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliseIt kui ka kirjalikult; 
27) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta; 
28) tunneb avaliku esinemise nõudeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

Õppeaine1e vastav õppekirjandus puudub. 

Kasutada võib järgmisi väljaandeid: 

1. Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005) Uurija kirjuta. Tallinn: Medicina 
2. Kidron, A. (2008) Uurija käsiraamat: mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil?: teadus- ja 
rakendusuuringuist psühholoogias. Tallinn: Mondo 
3. Laherand, M.-L. (2008) Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk. 
4. Raadik, M. "Väikesed tarbetekstid", Eesti Keele Sihtasutus 2011 
5. Veebileht www.eki.ee 
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Õppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I 

j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Uurimistöö alused planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Uurimistöö olemus 1 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.1 Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. 
1.2 Uurimistöö eesmärgid ja tunnused. 2 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.3 Mõistete defineerimine. 3 Teabekeskkond 
2. Uurimistöös kasutatavad meetodid 4 Teabekeskkond 
2.1 Meetodite liigid ja valik. 
2.2 Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, 5 Teabekeskkond Kõik õppeained 

arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud). 
2.3 Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, 6 Tehnoloogiaja Kõik õppeained 

ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaalajne). innovatsioon 
2.4 Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jne). 7 Tehnoloogiaja ARV,MAT 

innovatsioon 
2.5 Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine). 8 Tehnoloogia j ARV,MAT 

ainnovatsioon 
3. Uurimistöö etapid 9 Väärtused ja Kõik õppeained 
3.1 Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine. kõlblus 
3.2 Töö allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 

vältimine). 
3.3 Töö esialgse kava koostamine. Hüpoteesi, uurimisküsimuse formuleerimine. 11,12 Teabekeskkond Loodusteadused 
3.4 Materjali (faktide) kogumine ja analüüs. 13 Teabekeskkond Kõik õppeained 

Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine. 
3.5 Uurimistöö kirjalik vormistamine. 14 Tehnoloogiaja Kõik õppeained 

innovatsioon 
4. Uurimistöö struktuur 15 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.1 Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. 
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4.2 Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte. 16 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.3 Kasutatud materjalid. Lisad. 17 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.4 Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles). 18 Elukestev õpe IKE, EKE 

ja karjääri 
planeerimine 

5. Tabelid ja joonised 19 Teabekeskkond MAT, 
5.1 Kasutamisala. Vormistamisnõuded. loodusteadused 
6. Stiil ja keel 20 Elukestev õpe EKE, 
6.1 Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. ja karjääri loodusteadused 

planeerimine 
6.2 Terviklikkus ja sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. 21 Teabekeskkond EKE 
6.3 Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja numbrite kasutamine tekstis. Õigekeel. 22,23 Teabekeskkond EKE 
7. Viitamine ja vormistamine 24 Teabekeskkond Kõik õppeained 
7.1 Tsitaat ja refereering. . Väärtused ja 

kõlblus 
7.2 Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine. Allikaloend (artikkel, raamat, 25 Teabekeskkond Kõik õppeained 

õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma 
isikuandmeteta jne). 

8. Kaitsmine 26,27 Elukestev õpe Kõik õppeained 
8.1 Kaitsmise sisu ja ülesehitus. ja karjääri 

planeerimine 
8.2 Avalik esinemine. 28 Elukestev õpe Kõik õppeained 

ja karjääri 

- --
planeerimine _ 
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Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õppekava 

Gümnaasiumi ainekavad 

Keele-reaalsuund 
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Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 

Õppeained: 

eesti keel 
kirjandus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

1. kursus Keel ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele 

muutumise tendentse ja nüüdisolukorda 
• kasutab konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas; 
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 
5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Eesti keele struktuur. Tallinn: Künnimees, 2001 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Keel ja ühiskond planeeritud tundide arv: 35 

ÕppesIsu 

nr 
Lõiming Jrk I T d 1 d -ho _. d eema ,a ateema ,po Immste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi I 1,5 
kujundamine. Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused 
Goonised, tabelid, skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele enpara teiste keelte kõrval. I 2,3 
Häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja 
partsiaalsus lauseehituses (täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti 
sõnamoodustuse erijooni. Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; 
Euroopa ja maailma keeled (valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele 
mõju eesti keelele. Keele varieemmine ja muutumine. 

Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. I 3, 4, 5 
Kitjakeele nonn. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaahiihmade erikeeled. 
Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. I 1,4 
Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 
ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 

kultuuriline identiteet I kunst 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

geograafia 

ajalugu 

ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

2. kursus Praktiline eesti keel I 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsidaja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliseltja kirjaliku 1. 
arutleva teksti vormis; 
2) koostab levinumaid tarbetekste; 
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma 
tekstides; 
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala, M. Kitsnik. Praktiline eesti keel 1. Künnimees, 2011 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Praktiline eesti keel I planeeritud tundide arv: 35 

--- - -

O~peSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d I d -h' -' d eema ,a ateema ,po ImOlste 

1. 

2. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega ,,Keel ja ühiskond" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; I 1 
emotsionaalsus, toon. 

Kirjutamine 
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning I 1,2,3,4,5,6 
vormid. 
Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine 
ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. 
Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. 
Õigekilja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

3. I Lugemine I 4, 5, 6 
Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. 
Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, 
käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja 
praktiline kasutamine). 

4. I Kuulamine 
Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja I 1 
eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

teabekeskkond 

elukestev õpe ja I kirjandus 
karjääri planeerimine 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

ühiskonnaõpetus 



( 

c, 

Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lG2 

3. kursus Meedia ja mõjutamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• arendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia 
erijooni ning olulisi tekstiliike; 
2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 
3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärastja selle põhjustest; 
4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses Ja 
audiovisuaalses kontekstis; 
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 
tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 
6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 
7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 
8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja maine-kujunduse teemadel; 
9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid 
keelevahendeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Meedia ja mõjutamine 

OppeSISU 
Jrk 'T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
nr 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Teksti üldtunnused: sobivus suhtIusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; 
keeleline loovus ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: 
teadmised, isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide 
liigitamine ja analüüs. 

Olulisemad meediazanrid (uudis, reportaai, intervjuu, arvamus). Meediatekstide seostamine: 
viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. 

Keel info ja suhteloome teenistuses. 

Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakitjad, raadio- ja 
telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakitjanduse ja 
meelelahutusajakirjanduse erinevused. Kitjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti 
esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju 
heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtius internetiportaalides. 

Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, meediaeetika ja 
meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, info 
allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. 
Meedia retoorika ja argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine 
meediatekstis. 

6. I Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja I 7, 8,9 
kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise 
võtted. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

i'"'"'\ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 35 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
4. kursus Praktiline eesti keel II 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi 
isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes 
aruteludes koolis; 
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info 
ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo 
ja tegevuskava; 
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke 
infootsingu strateegiaid; 
8) on kinnistanudja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

I. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Praktiline eesti keel II ~laneeritud tundide arv: 35 
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QppeSISU 
Jrk 'T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
m 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega ,,Meedia ja mõjutamine" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline suhtlus olukorrastja vestluspartnerist lähtuvalt. Sama sõnumi edastamine erinevate I 1,2 
keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine. 
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja 
mõjutamine. 
Kirjutamine 
Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. Mitme allika põhjal I 1,2,5,6, 7, 8 
kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, 
retsensioon, pressiteade. Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. Vajaduse korral 
õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. I 4, 7 
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 
kasutamine. Süstemaatiline sõnavaraareOOus (üldkasutatavate võõrsõnade, 
ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, 
kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, I 3 
kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

e1ukestev õpe ja I kirjandus 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Teksti keel ja stiil 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsidaja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 
4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 
uurimistöö); 
5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 
viitamissüsteeme; 
6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 
lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
2. 1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Teksti keel ja stiil planeeritud tundide arv: 

0J:!peSlSU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Jrk I T d I d -h' -' d eema , a ateema ,po ImOlste 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. I 1,2 
Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. 

S tiil ja stilistika. 
Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. I 1, 3 
Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 
Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja 
poeetika. Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. 
Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlevanalüüs (eesmärgid, 
kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 

Teadlik kirjutamine. 
Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti ainestik, materjali I 1,4,5,6 
kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. Teksti 
ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). 
Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. 

Teadustekst. 
Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja usaldusväärsus. I 1,4,5,6 
Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja lõiguviited; 
viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeidamine. Vormistamine. Arvustamine. 
Loomevargus ehk plagiaat. 

elukestev õpe 
ja karjäär 

kodanikualgatus 
ja ettevõtlus 

teabekeskkond 

tehnoloogia 
ja innovatsioon 

35 

Lõiming 

kirjandus 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

6. kursus Praktiline eesti keel III 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit nmg suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning 
mõistab vihjelist keelekasutust; 
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi 
käsitlevas ametlikus arutelus; 
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja 
arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, 
vältides plagiaati; 
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 
usaldusväärsust; 
8) valdab eesti kirjakeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Praktiline eesti keel III planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

m 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk I T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 

1. 

2. 

3. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega "Teksti keel ja stiil" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. I 1, 2 
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitIuses. 

Kirjutamine 
Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 
mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. I 2,4,5,6,8 
Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. 
Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 
Vajaduse korral õigekirjaja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. 6, 7 
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, 
lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud 
terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 

4. I Kuulamine I 3 
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. VäitIuse juhtimine ning seal esile 
tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine. 

teabekeskkond I kirjandus 

elukestev õpe ja I ühiskonnaõpetus 
karjääri planeerimine 

keskkond ja 
jätkusuutIik areng 

kodanikualgatus ja I geograafia 
ettevõtlus 

tervis ja ohutus 
bioloogia 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus 

Praktiline eesti keel IV (ettevalmistus rügieksamiks) 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 

( • rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui 100jana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist ning seoste loomise oskust. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab valida arutleva kirjandi kirjutamiseks sobivaid keelevahendeid; 
2) oskab kasutada kirjanduse kursuste aruteluteemasid arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) oskab kasutada eesti keele kursustel käsitletut arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) on kinnistanudja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust; 
4) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
5) valdab eesti kirjakeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Praktiline eesti keel IV (eksami ettevalmistus) planeeritud tundide arv: 35 
Oppeslsu 

Jrk 
Lõiming Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

nr 

1. I ArutIev kirjand 
teabekeskkond kitjandus 

Probleemi põhjal kirjutamine ilukitjandusteksti, meediatekstija teadusteksti põhjal. 1,2,3,4 
Kirjanduskursustega haakuvate ja õppekava Iäbivate teemade kasutamine arutIuse alusena. 
Kursuse "Teksti keel ja stiil" teema "Teadlik kitjutamine" kordamine ja seostamine arutIeva kultuuriline identiteet I ajalugu 
kirjandi kitjutamisega. 

2. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 2,4 väärtused ja kõlblus kunst 

3. Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 3 ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus Kõne ja väitlus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väljendab ennast suulises keelekasutuses selgelt ja sobivalt 
• argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti 
• rakendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

( Õpilane: 
1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi; 
2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 
3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; 
4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne); 
5) teeb ettekande näitvahenditega; 
6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 
2. M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibri, 2003 

e Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: lG3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Kõne ja väitlus planeeritud tundide arv: 35 

- -

o ~eSlSU PJ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Kõne kui suhtIusolukord. 
Kommunikatsioonimudel. 1 elukestev õpe ja eesti keel 
Verbaalne ja mitteverbaalne suhtius. katjääri planeerimine 
Suhtiustõkked. 
Kõne veenvuse tegurid. 
Kehakeel. väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
Argumenteerimine ja emotsionaalsus. 

2. Kõne koostamine ja esitamine. 
Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, 4,5 I 

väitius, repliik vm). 
I Kõne eesmärgid. 

Kõne osad. I 

Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. 
NäitIikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur. 

3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. 
Repliikja küsimuste esitamine. 3,6 
Erinevad kuulajatüübid. 
Kuulamistakistused. 

4. VäitIemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, 
definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmatetjal, topas. Ümberlükkamine, 2,3 
taastugevdamine. Ristküsitius. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine 

- - - - - - _. _._--
-~ - - - -
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I Gl 

1. kursus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb kirjanduse kui sõnakunsti olemust 
• mõistab kirjanduse rolli ja väärtust 
• omandab tekstianalüüsi võttestiku 
• tunneb ja kasutab autorikeskse, lugejakeskse ja teosekeskse lähenemise võimalusi 

kirjandusteose analüüsimisel 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust 
kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab 
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja 
salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi 
ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma 
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi; 
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 

2. K. Muru. Väike Sõnarine I, II ja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile - Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Kirjanduse olemus ja roll 

Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose ühiskondlik, 1,4 kultuuriline identiteet eesti keel 
ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus 
kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma väärtused ja kõlblus ajalugu 
avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste 
kujundaja. inglise keel 

2. Autorikeskne lähenemine kirjandusele vene keel 
Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism kirjandusuurimises. Autori 1,4 saksa keel 
maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 
teostes. Autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, kunst 
rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku eluja keskkonna peegeldus. Omaelulooline 
kirjutamine. muusika 

3. Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 
Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, 1,4 
põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja teater ja film 
rühmalugemine. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. 
Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. 
Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, 
arhetüübid, koomika. 

4. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine 2,1 
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkto 
Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, 
sisemonoloog, teadvuse vool. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne 
aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva 
maailmaga. Lugu ja tekst. Süzee ja faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose 
miljöö, aja- ning ruumikujutus. Teos kui struktuume tervik. 
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Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, 
pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ja ideestik 
(vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodiaja 
travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide 
vormilisel või sisulisel taustal. 3, I 

August Gailit, Mehis Heinsaar, Ernest Hemingway, Herman Hesse, Erich Maria Remarque, 
Jerome David Salinger, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Anton Tsehhov, 
Friedebert Tuglas, Mati Unt, Peet Vallak, Oscar Wilde, Virginia Woolt; Tõnu Õnnepalujt. 

5. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine 
Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtte väljendus, mina 
avamine. Lüürilise mina vaatepunkto Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui 
värsskõne. Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt 
väljendatud mõte. Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. Luulekeele kujundlikkus. Luule 
musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: 
kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 
kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, 
metonüümia, hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, 
retooriline küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiilluules: 
huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, 
Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Marie 
Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Hemik Visnapuu jt. 

Mõisted 
Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellips, epiteet, :laabula, 
grotesk, iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline 5 
mina, memuaarid, metafoor, metonüümia, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, 
paroodia, 
piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, retoorilire küsimus, riim, rütm, sarkasm, siire, 
sisemonoloog, stroof, sümbol, süzee, teema, travestia, vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt ning 
ühe eesti autori luuletuskogu. 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lGl 

2. kursus Kirjandus antiigist 19. sajandini 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob maailmakirjanduse arengulooga tutvudes tervikliku kirjandus- ja kultuuriloolise 

teadmiste süsteemi ning ajatelje edasisteks kirjandusõpinguteks 
• tutvub kirjanduse kujunemisega Eestis 
• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

( Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, 
nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad zanrid, teosed ning autorid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke 
rühmitusi; 
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse 
arenguperioodidega; 
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. L. Epner, K. Metste, S. Olesk. Vanem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2005 
2. A. Nahkur. Kirjandus realismist postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
3. I. Saitanov. Maailmakirjandus. 19. sajand. Romantism. Realism. Tekstid. Tallinn: Avita, 
2006 
4. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
5. J. Talvet. Maailmakirjandus I. Keskkooliõpik. Tallinn: Koo1ibri, 2001 
6. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
7. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
8. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
9. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Oppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kirjandus antügist 19. sajandini planeeritud tundide arv: 35 

o 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

I. Kultuuri mõiste. kultuuriline identiteet eesti keel 
Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Kirja ja kirjanduse sünd. 1,4 
Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). väärtused ja kõlblus ajalugu 
Kirjanduse põhiliikide ja zanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. 

2. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). 1,4 inglise keel 
3. Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Franceseo Petrarea, Giovanni Boccaccio, Thomas 1,4 vene keel 

More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). saksa keel 
4. Barokk-kirjandus (Pedro Calderon). 1,4 
5. Klassitsistlik kirjandus (Molü~re). 1,4 kunst 
6. Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt). 1,4 
7. Romantism (Aleksandr Puskin või George Gordon Byron; Victor Hugo või Walter Scott või 1,4 muusika 

Prosper Merimee jt). 
8. Realism ja naturalism (Honore de Balzac või Gustave Flaubert või Stendhal või Fjodor 1,4 bioloogia 

Dostojevski või Lev Tolstoi või Emile Zolajt). Estetism (Oscar Wilde). 
9. Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles Baudelaire või Rainer Maria 1,4 geograafia 

RiIke või Eino Leino või Rabindranath Tagore jt). 
10. Realistlik draamakirjandus (Anton TSehhov või Henrik Ibsen või August Strindbergjt). 1,4 
Il. Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). 1,4,3,2 

Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus teater ja film 
12. (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku 1,4,3,2 

kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Arutlusteemasid 
Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, selle 
kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, nende ajapiiridja tunnused, 

--
tähtsamad zanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas eri ajastutel ja 

-- '---- -
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kultuurides. Eri asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle 
väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja inimesekujutus. 
Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kitjandusse. Arhetüüpsed teemad ja 
motiivid. Arhetüüpsed süzeed ja tegelased. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus. 
Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja 
psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude ühiskondlik tingitus. Jumalausu 
(kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid. Inimese orjastamine ja ahistamine, 
sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus 
inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. Rahvuskitjandus kui 
rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused 
ja kujutlused tulevikust. Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese 
ideaal. Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja idealistlikud 
unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja armastus. Loomise võlu ja vägi. Andekuse 
(geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse filosoofiline sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. 
Imed, maagia ja üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärase d olukorrad, koomika, traagika, 
dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. Ühiskondlike olude 
kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri ajastutel ja kultuurides. Jne. 

Mõisted 
antiikkitjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, 
müüt, naturalism, novell, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, soneti, sümbolism, 
utoopia, valgustus. 

TervikliImIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat tervikteost eesti või maailmakirjandusest kursuse 
õppesisus nimetatud autoritelto 

~ 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

3. kursus Kirjanduse põhiliigid ja zanrid 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• süüvib põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurib põhiliike ja -zanre, nende kujunemist, 

mitmekesisust ja tunnuseid 
• laiendab, süvendab ja kinnistab teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste 

analüüsi ja tõlgendusega 
• vaatleb võrdlevalt eesti ja maailmakirjanduse autorite teoseid 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja zanre, analüüsib teoseid liigi- ja 
zanritunnuste põhjal; 
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende 
suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 
4) nimetab luuleteksti zanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele 
ja kujundikasutust; 
5) eristab näitekirjanduse põhizanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja 
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning 
analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu Ülikooli 
2003 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, Ilja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 

Kirjastus, 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Kirjanduse põhiliigid ja zanrid planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk I T d I d -hi -' d eema ,a ateema ,po mOlste 

1. 

2. 

Ilukirjanduse põhiliigid ja zanri mõiste 
Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Zanri mõiste. I 1 
Küjandusvoolu ja -zanri stiil. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite 
korrastatus. 
Eepika 
Eepos, romaan, novelI, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. 
Romantiline romaan: Emily Jane Bronte "Vihurimäe" või Selma Lagerlöf "Gösta Berlingi I 2,3,6 
saaga" või Prosper Merimee "Carmen" või George Sand "Väike Fadette". 
Realistlik romaan: Honore de Balzac "Isa Goriot" või Fjodor Dostojevski "Kuritöö ja I 2, 3, 6 
karistus" või Gustave Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal "Punane ja must" või Anton 
Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus". 
Romaani alaliigid. 
Kujunemisromaan: Jack London "Martin Eden" või August Gailit "Ekke Moor". /2, 3, 6 
Ajalooline romaan: Jaan Kross "Keisri hull" või "Paigallend" või Mats Traat "Tants aurukatla 2,3,6 
ümber". 
Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf "Tuletorni juurde" või Eduard Vilde "Mäeküla /2,3,6 
piimarnees" või Gert Helbemäe "Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia 2,3,6 
Marquez "Sada aastat üksiIdust" või Toni Morrison "Armas" või Daniel Kehlmann ,,Maailma 
mõõtmine". 
Armastusromaan: Knut Hamsun "Victoria" või Boris Vian ,,Päevade vaht" või Doris Lessing I 2,3,6 
"Viies laps" või Mats Traat ,,Inger". 
Modernistlik romaan: Franz Kafka "Metamorfoos" või Karl Ristikivi "Hingede öö" või Mati I 2,3,6 
Unt "SügisbalI". 
Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood "Teenijanna lugu" või John Fowles ,,Maag" või I 2,3,6 
Kurt Vonnegut "Tapamaja, korpus viis" või Mati Unt "Doonori meelespea" või Wimberg 
"Lipamäe". 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

teater ja film 
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3. I Novell (Giovanni Boeeaeeio või Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või 
Jorge Luis Borges; Jaan Oks või Friedebert Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). 
Miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton Hansen Tammsaare jt). 
Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

4. I Lüürika ja lüroeepika 
Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Sahnidega ja salmideta luule. 
Vabavärss. Sonett: Franceseo Petrarea, William Shakespeare, Marie Under, Henrik Visnapuu, 
Bernard Kangro jt. Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, 
Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando 
Runnel, Juhan Viiding jt. 

5. I Dramaatika 
Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: karakterdraama, 
psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: William 
Shakespeare "Hamlet" või Anton Hansen Tammsaare "Juudit". Komöödia: MoW:re 
"Tartuffe" või Andrus Kivirähk "Voldemar". Draama: Johann Wolfgang Goethe ,,Faust" (I 
osa) või Henrik Ibsen "Nukumaja" või "Metspart" või Bernard-Marie Koltes "Roberto 
Zueeo". 

Mõisted 
Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm, haiku, jutustus, 
komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, 
modernism, novelI, ood, piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, 
romaan, romantism, sonett, sümbolism, tragikomöödia, tragöödia, vabavärss, vahn. 

Terviklikuit käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt neli tervikteost, valides nii eepika kui ka dramaatika hulgast, ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

"""'" 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

4. kursus 20. sajandi kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob 20. sajandi maailmakirjanduse ja eesti kirjanduse arengulooga tutvudes tervikliku 

kirjandus- ja kultuuriloolise teadmiste süsteemi ning ajatelje edasisteks 
kirj andusõpinguteks 

• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja zame, 
autoreid ja nende teoseid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid 
autoreid ja nende teoseid; 
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega; 
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid 
ja eriomaseid jooni; 
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, II ja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. A. Nahkur. Kirjandus realismi st postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
4. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: lG2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: 20. sajandi kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr Lõiming Jrk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad 
Modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Imazism 
(Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico Garcia Lorca). Akmeism (Anna Ahmatova). I 1,4,5 
Modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka või Marcel Proust või Knut Hamsun või 
Herman Hesse või Virginia Woolfvõi William Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir 
Nabokov või Kurt Vonnegut või Jerome David Sa1inger või Mika Waltari jt). ,,Kadunud 
põlvkond" (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või F. Scott Fitzgerald). 
Eksistentsialism (Jean-Paul Sartre või Albert Camus). 
Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello või Bertolt Brecht või 
Samuel Beckett või Eugime lonesco või Tennessee Williams või Edward Albee jt). Maagiline 
realism, postmodernism (Jorge Luis Borges või Gabriel Garcia Märquez või Milan Kundera 
või Umberto Eco või Günter Grass jt). 

20. sajandi eesti luule 
Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. Uusromantism. Gustav I 1,2,3,4,5 
Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. Ernst Enno sümbolistlikkus VOl Villem Ridala 
impressionistlikkus. Siuru rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 
luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. Arbujate 
põhihoiakuid. Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti Talviku nägemuslikkus. 
Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro 
mütopoeesia. Ilmar Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. 
Modernism 1960.- 1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. Artur Alliksaare või Juhan 
Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja 
tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi Luige 
uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve armastusluule. 
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3. I 20. sajandi eesti proosa 
Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa ekspressiivne novell või Peet I 1,2,3,4,5 
Vallaku uusrealistlik novell. August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen 
Tammsaare romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, zanrid ja põhiteemad: Gert 
Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või Karl 
Ristikivi või Ilmar Talve või Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-
1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja 
eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, 
grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 1970.-1980. aastate uus põlvkond. Mihkel Muti irooniline 
romaan. Olmerealism 

4. I 20. sajandi eesti draama 
Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu külakomöödia. Anton I 1,2,3,4,5 
Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli 
zanrileidlikkus. 1960.-1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 
1980. aastate vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet JaanKruusvalli 
või Madis Kõivu näidendites. 

Arutlusteemasid 
Kirjandus kui armastus. Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 
pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende 
ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad zanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavooludja 
marginaalsused. Kirjanduse rahvuslik, euroopalikja individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti 
iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 
Kirjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte 
ja vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, 
kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. 
Nüüdisaegsed müüdid. Folkloome pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse 
läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja 
passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. Kirjandus ja tsensuur. Loomisprotsessi 
ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. Kirjanduse 
tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. Kirjandus 
ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. 
Erandlikudja tavapärase d olukorrad; koomika, traagika, dramatismja tragikoomika. Inimese 
suhe loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. Kirjandus ja vähemused. Minevikuja 
kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja 
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globaliseemv maailm. Keele ja stiili ilu. Uued vonnid ja väljendusvahendid, kujundid ja 
sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui provokatsioon. Kitjaniku positsioon ja vastutus 
ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskitjanduses. Kirjanikuja 
lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra muutumine. Kitjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kitjandus eetiliste ja 
humanistlike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakitjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 
Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, 
futurism, grotesk, imaiism, impressionism, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, 
postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism. 

TerviklikuIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või maailmakirjandusest kursuse õppesisus 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Uuem kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tutvub tänapäeva eesti kirjanduse, kirjandussituatsiooni, tähtsamate teoste mng 

kirjaniku rolliga iseseisvuse taastanud Eesti ühiskonnas 
• loob seosed eesti kirjanduse ja väliskirjanduse teoste vahel 
• analüüsib, tõlgendab ja võrdleb teoseid, mis on ilmunud lähiminevikus või nüüdisajal 
• arutleb kirjanduse kui ühiskondlike muutuste tundliku peegeldaja üle 
• osaleb lugejakeskses diskussioonis eestilistel ja esteetilistel teemadel 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 
nüüdiskirj anduse peamisi arengusuundi; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, 
olustikkuja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või 
vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 
5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike 
probleemide ja väärtustega; 
6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. Tallinn: 
Koolibri, 2011 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Uuem kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

0J!peSISU 
Lõiming 

nr 
Jrk I T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

Kirjandus ja ühiskond 
1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kitjanduses. Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitlus I 1,5 
ja sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando 
RunneI jt). Pagulaskitjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata 
teoste avaldamine (Paul-Eerik Rummo, Uku Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse 
murrangulise d muutused ühiskonnas ja kiJjanduselus. Kiljanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule 
Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vonnilised ja keelelised muutused. I 1,3,4 
,,Põrandaalune" ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu 
Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Kari Martin 
Sinijärv, Kivisildnik, Contra. Intertekstuaalne luule: Hasso KrulI, Kalju Kruusa, Aare Pilv. 
Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves. Sotsiaalne 
vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 21. sajandi luule 
otsingud: Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Igor Kotjuh, Franyois Serpent (fs), Triin Soomets, 
Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 

3. I Eesti nüüdisproosa 
Uuema proosakiljanduse algus: Viivi Luik "Seitsmes rahukevad" või ,,Ajaloo ilu". Muutunud I 1, 2,4 
teemad ja vaatepunktid: Mati Unt "Öös on asju" või Peeter Sauter ,,Indigo" või Jaan Undusk 
"Kuum". Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) 
"Piiririik" või Ene Mihkelson "Katkuhaud" või Nikolai Baturin "Sõnajalg kivis". Eestlaste 
paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk "Rehepapp" või Mihkel Mutt "Rahvusvaheline 
mees" või Kaur Kender "Yuppiejumal". Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna 
laureaadid; Jüri Ehlvest "Hobune eikusagilt", Mehis Heinsaar "Vanameeste näppaja", Ervin 
Õunapuu ,,Eesti gootika"; Jan Kaus või Eeva Park või Tanno Teder jt. Uusim romaan: Tiit 
Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maaihnade 
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kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. 
Memuaarid ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kitjanike veebipäevikud. 

4. I Eesti nüüdisdraama I 1,2,4 
Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 
tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 
Kirjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas 
Lennuk või Urmas Vadi. Uusitn näitekirjandus. 

5. I Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid. 
Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. 
Kirjanduse tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

6. I Uuem maailmakirjandus 
Luule: Guntars Godil;1s "Öö päike" või Harvey Lee Hix "Kindel kui linnulend" või Juris I 1,3,4 
Kronbergs ,,Maa-alune luule" või Lassi Nummi "Maa ja taeva märgid" või Wislawa 
Szymborska "Oma aja lapsed" jt. 
Proosa: Michael Cunningham "Tunnid" või Jostein Gaarder "Sophie maailm" või Nick 
Hornby ,,Maoli" või Peter H0eg ,,Preili Smilla lumetaju" või Nora Ikstena "Elu pühitsus" või 
Jean-Marie Gustave Le Clezio "NäljaritorneIl" või Daniel Kehlmann ,,Maailma mõõtmine" 
või Hanif Kureishi "Äärelinna Buddha" või Doris Lessing ,,Kõige ilusam unelm" või 
Cormack McCarthy "Tee" või Ian McEwan "Tsementaed" või Toni Morrison "Armas" või 
Haruki Murakami ,,Norra mets" või Sofi Oksanen ,,Puhastus" või Orhan Pamuk ,,Lumi" või 
Viktor Pelevin "Õuduse kiiver" või Arundhati Roy "Väikeste asjade jumal" või Jeanette 
Winterson "Taak" jt. 
Draama: Harold Pinter ,,Majahoidja" jt. 

Arutlusteemasid 
Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemineo Ideoloogiad, moraal ja esteetika 
ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna 
valupunktid. Nüüdiskirjandus ja ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne 
alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus 
kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja 
elektrooniline meedia. 
Kirjandus ja meelelahutus. Kitjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ja fantastika põimumine, 
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astumine tundmatusse maaihna. Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 
humanistiike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maaihnakirjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kirjandus maaihnas. Jne. 

Mõisted 
Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 
kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, 
veebikirjandus. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- või draamateost eesti või I 6 
maaihnakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ihnunud uudisteose. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lG! 

Valikkursus Müüt ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• uurib müüdi ja kirjanduse suhteid ning ajatuid arhetüüpe 
• mõistab intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust 
• uurib väärtuste jäävust ja muutumist ajas 
• mõtestab maailma oma kogemustest lähtuvalt 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 
2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 
3) selgitab müüdi kui arhetüüpse zanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust 
õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt; 
4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab 
neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süzeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest 
ja esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 
7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab 
kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas; 
8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. S. Nootre. Kirjandusekõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
2. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
3. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
4. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita ,2004 
5. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nÜ"!1ehls: _ Müüt ja kirjandus planeeritud tundide arv: 35 
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ÕppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d 1 d -h' -' d eerna ,a ateema ,po ImOlste 

1. Müüt, muistend, muinasjutt 
Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich Robert I 1 
Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, 
nõiad, targad, triksterid, vanapaganjt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen "Eesti 
mütoloogia", Karl Kello ,,Draakoni märgi all", Hasso Krull "Loomise mõnu ja kiri", Lennart Meri 
"Hõbevalge" jt Felix Oinas "Tuul heidab magama", August Kitzberg "Libahunt", Aino Kallas 
"Hundimõrsja", Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu". Muinasjutt kui kitjanduse ja müüdi 
vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse "Lillemuinasjutud", Oscar Wilde "Õnnelik prints". Muinasjutu 
dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo"Tuhkatriinumäng", Jaan Kaplinski "Kaks päikest". Võrdlev 
mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kiIjanik kui Looja. 

2. Pärimus kirjanduses 

3. 

Eepiline minevik. Sumeri "Gilgames". Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused: Sophokles "Kuningas I 2 
Oidipus", Albert Camus "Sisyphose müüt". Piibli müüdid ja nende töötlused: keskaegne draama 
"Aadama mäng", Dante Alighieri "Jumalik komöödia", Ain Kalmus "Juudas", Marie Under 
"TuudaimimaJjad". Eepos: Homeros "Ilias", "Odüsseia". Keskaegsed kangelaseeposed: "Vanem Edda", 
"Rolandi laur', "Laul minu Cidist", "Nibelungide laul", "Beowulf'. Rahvuseeposed: Elias Lönnrot 
"Kalevala", Friedrich Reinhold Kreutzwald "Kalevipoeg". "Kalevipoja" motiivid luules ja proosas. 
Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kitjanduses ja tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 
positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", Mati Unt "Argimütoloogia". 

Pärimuse mõtestamine I 3 4 
Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping kuradiga, ohverdamine, lahkumine ' 
kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus 
ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, armastus ja kättemaks, sünd ja surm, õitseng ja hääbumine, 
kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, 
ohud teel, surm, elu pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, 
Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 
Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Draculajt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, näkk, ingel, 

vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, 
kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumaliku d kaksikud jt; valge laev, sinilind, 
(sõnajala)õis, lahtised allikad, _õnn~ma~ paradiis, põrgu jm. Intertekstuaalne lähenemisviis: teose 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

kunst 



,.., 

avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Mõisted 
Argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süzee), 
arhitekst, eepos, intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, müüt, 
pärimus, rahvuseepos. 

TerviklikuIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli teostjärgnevast kirjandusteoste loendist. 
Margaret Atwood "Penelopeia", Mihhail Bulgakov "Meister ja Margarita", Maurice Druon "Zeusi I 4,6, 7,8 
mälestused", Johann Wolfgang Goethe "Fause' (I osa), Herman Hesse "Stepihunf', Haruki Murakami 
"Kafka mererannas", Viktor Pelevin "Õuduse kiiver", Terry Pratchett "Eric", Sophokles "Kuningas 
Oidipus", Anton H. Tammsaare "Põrgupõhja uus Vanapagan", Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", 
Oscar Wilde "Dorian Gray portree", Jeanette Winterson "Taale". 

~ 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Valikkursus Teater, film ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• mõistab draamakunsti aluseid ja teatri ning filmi tähendust meie kultuuris 
• tutvub meie teatri- ja filmiajalooga 
• loob seosed ilukirjanduse ja teatriga ning ilukirjanduse ning filmiga 
• arendab arutlusoskust, sõnastusoskust ning loovust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab peamisi draama.zanre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 
2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 
3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 
4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 
5) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeelt ning sõnastab oma 
vaatamiskogemuse; 
6) kirjutab teatri arvustus e, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud 
teatrimärke, või kirjutab filmiarvustuse; 
7) on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt üht teatrietendust või vaadanud selle 
salvestust ning on vaadanud vähemalt üht kirjandusteose põhjal valminud filmi; 
8) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda 
ning üldinimlike probleemide ja väärtustega; 
9) mõistab filmikujutise tinglikkust, filmikujundit kui tähenduse kandjat, rezissööri 
autorihoiakut ja sõnumit; 
10) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse 
poeetikast; 
11) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute 
üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse; 
13) oskab nimetada eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme ja nende autoreid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Tallinn: Koolibri, 1997 
2. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 
3. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
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Õppeaine: Kiriandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
jät-jek~rran~m~r: valik teema nimetus: ~eater, mm ja kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

- -- - ---_._- ----- - -

OppeSISU 
Jrk 'T d I d -hi -' d eema ,a ateema ,po mOlste Oodatavad I Läbivad 

õpitulemused teemad nr 
1. 

2. 

3. 

4. 

Draama olemus 
Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliikja remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv 
tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja rolliloome. Draama keskendatus inimestevahelisele suhtlemisele ning elu I 3 
teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja probleem Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen. 
Dramaatika zanrid 
Dramaatika põhizanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised zanrid: liturgiline draama, I 
müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia del!' arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. Peiforrnance ja 
happening. Farss, jantja skets. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemängja lugemisdraama. 
Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 
Teatri tähendus ja funktsioonid 
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja I 4, 5, 6, 8 
kostüürnikunstniku rolllavastuse valmimisel. Kitjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, 
etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus. 
Mõisted 
Commedia del!' arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, intriig, jant, karakter, 
karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, miraakel, monoloog, 
moralitee, müsteerium, peiformance, projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, skets, stseen, I 3 
stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 
Käsitletavaid draamateoseid 
Merle Karusoo "Meie elulood" või ,,HIV"; August Kitzberg "Kauka jumal"; Mart Kivastik "Külmetava kunstniku I 2, 7 
portreed. Viinistu triloogia"; Andrus Kivirähk "Eesti matus" või "Voldemar"; Lydia Koidula "Säärane mulk ehk Sada 
vakka tangusoola"; Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid"; Madis Kõiv "Tagasitulek isa juurde"; Oskar Luts "Tagahoovis"; 
Hugo Raudsepp ,,Mikumärdi"; Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinumäng"; Juhan Smuul "Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea 
midagi"; Anton Hansen Tammsaare "Juudit" või "Kuningal on külm"; Jaan Tätte "Ristumine peateega ehk Muinasjutt 
kuldsest kalakesest" või "Sild"; Mati Unt ,'phaeton, Päikese poeg"; Eduard Vilde "Tabamata ime". 
Film kui kirjandusteose tõlgendus 
Filmi ja kirjanduse suhted. Eesti ja maailmakirjanduse klassika ainetel valminud filme. Kirjandusteost illustreeriv I 6,9, 10, 11 
ekraniseering ja kirjandusteose loominguline töötlus. Üht ja sama kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. 
Kirjandusteoste põhjal valminud väärttilme. Kirjandusteose ja filmi võrdlevanalüüs. Filmikriitika. Filmiretsensiooni 
kirjutamine (kui ei kirjutata teatriarvu~tustl 

kultuuriline 
identiteet 

väärtused ja 
kõlblus 

teabekesk
kond 

Lõiming 

eesti keel 

ajalugu 

ühiskonna
õpetus 

kunst 

muusika 
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Mõisted 
Autorifilm, detail, dramaturgia, filmikriitika, filmipoeetika, filmiretsensioon, kaader, kommertsfilm, motiiv, plaan, I 3 
produtsendifilm, rezissöörifilm, stsenaarium, süzee, väärtfilm. 

Käsitletavaid fihne ja kirjandusteoseid I 13 
Kursuse jooksulloeb õpilane läbi vähemalt ühe kiIjandusteose ja vaatab selle põhjal tehtud filmi. 
1. "Georgica", rezissöör Sulev Keedus. Q Film, 1998. Stsenarist Madis Kõiv. 
2. "Hukkunud alpinisti hotell", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1979. Boriss Strugatski ja Arkadi Strugatski 
samanimelise jutustuse ainetel. 
3. "Ideaalmaastik", rezissöör Peeter Simm. Tallinnfilm, 1980. Karl Helemäe jutustuse motiividel. 
4. "Indrek", rezissöör Mikk Mikiver. Tallinnfilm, 1975. Anton Hansen Tammsaare romaani 
"Tõde ja õigus" II osa põhjal. 
5. "Karu süda", rezissöör Arvo Iho. Faama Film ja Cumulus Projekt, 2001. Nikolai Baturini samanimelise romaani 
ainetel. 
6. "Kolme katku vahel", rezissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. ETV, 1970. Jaan Krossi samanimelise romaani 
ainetel. 
7. "Kõrboja peremees", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1979. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani 
ainetel. 
8. "Mina olin siin", rezissöör Rene Vilbre. Stuudio Amrion, 2008. Sass Henno samanimelise jutustuse põhjal. 
9. "Nimed marmortahvlii", rezissöör Elmo Nüganen. OÜ Taska Productions, 2002. Albert Kivika samanimelise 
romaani ainetel. 
10. "Nipemaadi", rezissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1983. August Gailiti "Toomas Nipemaadi" ainetel. 
11. "Põrgupõhja uus Vanapagan", rezissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür. Tallinnfilm, 1964. Anton Hansen 
Tammsaare samanimelise romaani ainetel. 
12. "Surma hinda küsi surnuteit", rezissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1977. Stsenarist Mati Unt. 
13. "Sügisball", rezissöör Veiko Õunpuu. Kuukulgur Film, 2007. Mati Undi samanimelise lühiromaani ainetel. 
14. "Tants aurukatla ümber", rezissöör Peeter Simm. Eesti Telefilm, 1987. Mats Traadi samanimelise romaani ainetel. 
15. "Ukuaru", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1973. Veera Saare samanimelise romaani ainetel. 
16. "Viimne reliikvia", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1969. Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel ehk 
Pirita kloostri viimased päevad" ainetel. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 
Valikkursus Kirjandus ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• asetab kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse Ja 

mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja 
inspireerib 

• vaatleb kirjandusteost ühiskonnaolude taustal, kus rolli mängivad ajastu olulisemad 
ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi 

• arutleb kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle 
• arutleb suurele lugejaskonnale ahvatlevate teoste üle (menu- ja hittkirjandus) 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja 
vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 
2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses 
või rahvuskirjanduses; 
3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 
kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist 
vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 
6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori 
luuletuskogu ja analüüsinud neid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
2. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
3. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. 
Tallinn: Koolibri, 2011 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetu§: _ Kirjandus ja ühiskond _planeeritud tundide arv: 35 

- -- _ .. - - - ------------ -- - - - -

OppeSISU 
Jrk 'T d I d -hi _. d eema , a ateema , po mOlste 
nr 

Oodatavad 
õpitulemused 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Kirjandus ja polütika 
Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade maaraJana. Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. I 1 
Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon 
ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud 
(Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, uku Masing, Artur Alliksaar jt), 
dissidendid (Aleksandr Solzenitsõn, Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja 
käsikirjad (Albert Kivikas "Nimed marmortahvliI", Paul-Eerik Rummo "Saatja aadress" jt). Keelatud 
teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu "Keegi ei 
kuule meid", Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid" jt), metsavendIus (Ene Mihkelson "Katkuhaud" jt), 
religioon (Ain Kalmus "Juudas", uku Masingu luule jt) jne. 

Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph 
Brodsky luule; Mihhail Bulgakov "Koera süda" või Günter Grass "Plekktrumm" või Imre I 3 
Kertesz"Saatusetus" või Milan Kundera "Olemise talumatu kergus" või Boris Pastemak ,,Doktor 
Zivago"või Viktor Pelevin "Omon Ra" või David Michell "Pilveatlas" või Bernhard Schlink 
,,Ettelugeja"jt). ,,Kadunud põlvkond", sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest Hemingway või 
ErichMaria Remarque või Arved Viirlaid ,,Ristideta hauad"). Düstoopia (Aldous Huxley "Hea uus 
ilm"või George Orwell ,,1984" jt). 

Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper ,,Maailma lõpp Hiiumaal" või Camilla von 
Stackelberg "Tuulde lennanud lehed"). 

2. I Kirjandus ja mõttevoolud 
(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 
Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). I 4 
Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann 
Hesse "Siddhartha" või Jerome David Salinger "Franny ja Zooey" või Jaan Kaplinski luule jt). 
Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). 
Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (HanifKureishi või Arundhati Roy või Salma!1- ~us~iejt). 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

ajalugu 

väärtused ja kõlblus I kunst 

ühiskonnaõpetus 
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Newage'i eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castafieda "Teekond Ixtlani" jt). 

Esseistika ja arvustus 
Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kitjutamisviisi valik. Esseemeistreid 
(Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt). I 5 
Raamatusarjad: ,,Eesti mõttelugu", "Avatud Eesti raamat" jt. 
Esseekogumikud: ,,Eesti mütoloogiad", "Uued mütoloogiad" jt. 
Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 
Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

Mõisted 
Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, naisvaatepunkt, 
newage, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, zenbudism, taoism, 
tsensuur, utoopia. 

TerviklilmIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus I 2, 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Ainevaldkond "Võõrkeeled" 

Õppeained: 

inglise keel (B2) 
vene keel (Bl) 

saksa keel 
hispaania keel 

hiina keel 
Suurbritannia maalugu 

USAmaalugu 
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lG! 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentse s võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

B1.2tase 

1 KUULAMINE 
1.1 Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 

kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge, saab kuuldust aru, taipab nii peamist 
sõnumit kui ka üksikasju. 

1.2 Suudab jälgida loengut, kui teema on tuttav, sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus 
selge. 

1.3 Mõistab lihtsamat tehnilist või suunavat infot. 
1.4 Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. 
1.5 Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 
1.6 Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust), kui räägitakse 

suhteliselt aeglaselt ja selgelt. 

2 LUGEMINE 
2.1 Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste 
2.2 Suudab leida vajalikku infot pikemast tekstist. 
2.3 Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. 
2.4 Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). 
2.5 Mõistab käsitletava teema arutluskäiku. 
2.6 Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähendust ja 

järeldada lausete mõtet, kui arutiuse teema on tuttav. 
2.7 Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
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3 RAAKIMINE 

3.1 Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 
lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist; 
emakeele mõju võib märgata. 

3.2 Väljendab ennast üsna vabalt, suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on 
tuttav, vajaduse korral küsib abi. 

3.3 Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 
3.4 On võimeline katsetama enda j aoks uusi sõnastusviise ja välj endeid, asj a tuuma 

jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 
3.5 Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades 

vajaduse korral sõnumit. 
3.6 . Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. 
3.7 Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende kohta arvamust ja 
vastata täpsustavatele küsimustele. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab koostada erinevatest allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte. 
4.2 Oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi. 
4.3 Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei 

takista kirjutatu mõistmist. 
4.4 Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 

kokkuvõtte. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelling. 
2. FCE Result SB, WB 
3. Additional material on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Inglise keel (B2) I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1 Inimene ja ühiskond vaata B2.1-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; bioloogia 
1.1 Isiksuse areng, isikuomadused tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet; inimeseõpetus 
l.2 Inimestevahelised suhted väärtused ja kõlblus 
l.3 Inimene kui looduse osa 
1.4 Eluring 

2 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.1-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; geograafia 
2.1 Elukeskkond tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet; eesti keel 
2.2 Sotsiaalsed inimsuhted teabekeskkond; 
2.3 Keskkonna ja inimese suhted väärtused ja kõlblus 
2.4 Veebipõhised sõnaraamatudja töövahendid 

3 Kultuur ja looming vaata B2.1-B2.2 kultuuriline identiteet; kitjandus 
3.1 Ilukitjandus tasemete õpitulemused väärtused ja kõlblus 

4 Present and pa st tenses vaata B2.l-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- - - - - -------'-------------- -- -- - - -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Inglise keel (B2) II planeeritud tundide arv: 35 
-- - - -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Kultuur ja looming vaata B2.1-B2.2 kultuuriline identiteet; geograafia 
1.1 Maailm ja ühiskond läbi huumori tasemete õpitulemused tehnoloogia ja innovatsioon; ajalugu 
1.2 Loova mõtte arendamine kogemuse kaudu väärtused ja kõlblus kiljandus 
1.3 Erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumuse d muusika 
1.4 Looming kui eneseväljendamise viis eesti keel 
1.5 Ajalooline kultuurimälu 

2 Eesti riik j a rahvas vaata B2.1-B2.2 keskkond ja jätkusuutIik areng; geograafia 
2.1 Geograafiline asend ja kliima. tasemete õpitulemused kultuuriline identiteet 

3 Expressing the future. Artides. Quantifiers. vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- - - - - - -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema 1Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Inglise keel (B2) III planeeritud tundide arv: _ 35 

-~ - -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

I Inimene ja ühiskond vaata B2.I-B2.2 keskkond ja jätkusuutlik areng; kirjandus 
1.1 Ausus kui väärtus tasemete õpitulemused teabekeskkond; eesti keel 
1.2 Petturlus kui leviv kuritegevuse vorm tehnikaajastul väärtused ja kõlblus geograafia 
l.3 Väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale inimeseõpetus 
1.4 Inimese loomus ja käitumine karjääriõpetus 
1.5 Iga inimese kordumatu eripära 
1.6 Säästlik eluviis 

2 Reported speech vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 

-- -- -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (4.) teema nimetus: Inglise keel (B2) IV planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Keskkond ja tehnoloogia. Eesti ja maailm. vaata B2.l-B2.2 elukestev õpe ja karjääri fiiüsika 
1.1 Suhtlusvahendid tasemete õpitulemused planeerimine; ühiskonnaõpetus 
1.2 Teabekeskkond, infootsing ja -vahetus kultuuriline identiteet; karjääriõpetus 
1.3 Teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus tehnoloogia ja innovatsioon; 
1.4 Kuritegevus tehnoloogiavaldkonnas väärtused ja kõlblus 
1.5 Elukestev õpe 
1.6 Edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal 
1.7 Välismaal reisimise ja õppimise mõju eestlaste kultuurilisele 

identiteedile 

2 Kultuur ja looming. Inimene ja ühiskond. Eesti ja maailm. vaata B2.l-B2.2 kultuuriline identiteet; kirjandus 
2.1 Kulinaaria kui kultuuri osa tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; geograafia 
2.2 Tervislik eluviis väärtused ja kõlblus keemia 
2.3 Eesti ja teiste rahvaste traditsioonid ühiskonnaõpetus 
2.4 Mitmekultuuriline ühiskond 

3 Passives 
-- -- --- -
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Õppeaine: 1021ise keel (B2) 
Kooliaste: Gümoaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentse s võõrkee1ses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkee1es, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vaj alikud oskused. 

Õpitulemused 

82.1 tase 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

KUULAMINE 
Mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal 
teemal, mis ei pruugi olla tuttav. 
Suudab mõista enamlevinud idiomaatilisi ja argiväljendeid, tabades ära 
registrivahetuse. 
On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja 
kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse. 
Mõistab salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 

LUGEMINE 
Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 
teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 
mõistmisega. 
Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
Suudab hankida infot, mõtteid ja arvamusi spetsiifilistest allikatest. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1 Kasutab mitmekesist sõnavaraja väljendeid, varieerib väljendusviisi. 
3.2 Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 
3.3 Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- Ja 

vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. 
3.4 Intonatsioon on enamasti loomulik. 
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3.5 Oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid; 
oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad. 

3.6 Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirj eldada oma mulj eid. 
3.7 Suudab kaasa lüüa elavas arutelus, esitada poolt- ja vastuväiteid, põhjendades ja 

kaitstes oma seisukohti, ja kõnevooru üle võtta. 
3.8 Oskab rõhutada toimunu või kogetu olulisust, selgitada ja põhjendada oma 

vaateid. 
3.9 Oskab kõnetempo hoida enam-vähem ühtlase ka pikemate kõnelõikude korral. 
3.10 Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid grammatilisi vigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest 

sündmustest ja oma kogemustest. Mõttekäik on selgelt jälgitav ja tekst järgib 
zanrinõudeid. 

4.2 Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. 
4.3 Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras. 
4.4 Oskab kasutada sünonüüme. 
4.5 Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja 

ametliku kirja stiili. 
4.6 Oskab kirjutada seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, kommentaar). Oskab põhjendada oma seisukohti ja eesmärke. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelIing. 
2. FCE Result SB, WB. 
3. CAE Result SB, WB. 
4. Additional materials on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: lG2 Õppetundide arv kokku: 140 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale I 

järjekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Inglise keel (B2) V planeeritud tundide arv: 35 
, 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

4 Haridus ja töö. Inimene ja ühiskond. vaata B2.1-B2.2 keskkond j a j ätkusuutlik areng; ajalugu 
4.1 Teadlik eneseteostus minevikus ja tänapäeval tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; geograafia 
4.2 Vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
4.3 Töö otsimine, töö kui toimetuleku allikas, vastustundlik suhtumine oma inimeseõpetus 

töösse karjääriõpetus 
4.4 Töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, puuetega inimeste töö, 

suhted töökollektiivis 
4.5 Tasakaal inimese ja looduse vahel, aukartus looduse ees 

5 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.1-B2.2 keskkond ja jätkusuutlik areng; ühiskonnaõpetus 
5.1 Sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus tasemete õpitulemused tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

6 Conditionals vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 

- - - - - - - - - -
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Inglise keel (B2) VI planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

I Haridus ja töö. vaata B2.1-B2.2 elukestev õpe ja karjääri karjääriõpetus 
1.1 Iseõppimine ja elukestev õpe. tasemete õpitulemused planeerimine inimeseõpetus 
1.2 Õpioskused ja õpistiilid bioloogia 

I 

1.3 Teadlik eneseteostus. 
1.4 Vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks. 

i 

2 Tehnoloogia. vaata B2.1-B2.2 tehnoloogia ja innovatsioon ühiskonnaõpetus 
2.1 Tehisintellekt. tasemete õpitulemused 

I 2.2 Teaduse- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus. 
, 

3 Keskkond ja tehnoloogia. Inimene ja ühiskond. vaata B2.1-B2.2 keskkondjajätkusuutlik areng; bioloogia 
3.1 Säästlik eluviis. Rahvusvahelised keskkonnaorganisatsioonid. tasemete õpitulemused väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
3.2 Heategevus. 

4 Adverbs and adjectives. Verb pattems: -ing and infinitives. vaata B2.1-B2.2 
tasemete õpitulemused 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (7.) teema nimetus~ _ Inglise keel (B2) VII __ planeeri!Ud tundide arv: 35 

-- -

Õppesisu 

VII kursus 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

I Inimene kui indiviid vaata B2.2-Cl tasemete elukestev õpe ja kaIjääri inimeseõpetus 
1.1 Inimese loomus ja käitumine. Iga inimese kordumatu eripära: õpitulemused planeerimine; 

inimpsüühika ja inimtüübid. väärtused ja kõlblus 
1.2 KaIjääri planeerimine. 
1.3 Hoolivus enese ja teiste suhtes. 

2 Kultuuritraditsioonid ja tavad vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet; inimeseõpetus 
2.1 Mitmekultuuriline ühiskond. õpitulemused väärtused ja kõlblus ajalugu 
2.2 Erinevate rahvaste tavasid ja uskumusi, keele- ja kultuurierinevused, ühiskonnaõpetus 

kõlblusnormid 
2.3 Perekond, erinevate põlvkondade vahelised suhted 

3 Eesti ja maailm. vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet; ajalugu 
3.1 Eesti koht maailmas. Rahvusvaheline koostöö. Eesti kui Euroopa Liidu õpitulemused väärtused ja kõlblus; ühiskonnaõpetus 

liikmesmaa. elukestev õpe ja kaIjääri eesti keel ja 
3.2 Eesti rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid planeerimine kirjandus 

4 Modals. Expressing the future. vaata B2.2-Cl tasemete 
õpitulemused 

-- .-~ -- _. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (8.) teema nimetus: Inglise keel (B2) VIII planeeritud tundide ary:_ 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-Cl tasemete tehnoloogia ja innovatsioon; bioloogia 
1.1 Virtuaalkeskkonna võimalused. õpitulemused keskkond ja jätkusuutiik areng; inimeseõpetus 
1.2 Bio- ja nanotehnoloogia igapäevaeius. väärtused ja kõlblus 
1.3 Puutumatu loodus. 
1.4 Loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale. 
1.5 Loomade humaanne kohtlemine. Lemmikloomadega kaasnev vastustus. 

2 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-Cl tasemete keskkond ja jätkusuutiik areng; bioloogia 
2.1 Tervislik elulaad õpitulemused väärtused ja kõlblus inimeseõpetus 
2.2 Keskkonna mõju tervisele. Loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud 

ohud inimestele. 

3 Complex passive structures. Conditionals: wishes vaata B2.2-Cl tasemete 
I 

õpitulemused I 

_.- - -
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

82.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.1 Suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust ja saab aru keeruka sisuga 

mõttevahetusest (nt väitlus), kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad 
selged märksõnad. 

1.2 Suudab kaasa mõelda emakeelekõnelejate elavale mõttevahetusele. 
1.3 Suudab jälgida keeruka keelekasutusega loengute, aruannete ja muus vormis 

teaduslike või erialaste esinemiste põhisisu. 
1.4 Mõistab normaalse kiirusega edastatud üldkeelseid teadaandeid ja sõnumeid 

konkreetsetel ja abstraktsetel teemadel. 
1.5 Mõistab teleuudiste jm päevakajaliste saadete sisu, dokumentaalfilme, 

otseintervjuusid jm. 

2 LUGEMINE 
2.1 Suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid, tekste, leiab neist asjakohase 

teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori 
arvamuse kohta. 

2.2 Loeb suuresti iseseisvalt, kohandades lugemise viisi ja kiirust sõltuvalt tekstist 
ja lugemise eesmärgist ning kasutades sobivaid abimaterjale. Tal on suur 
aktiivne lugemissõnavara, kuid raskusi võib olla haruldaste idioomide ja 
kultuurisidusate vihjete mõistmisega. 

2.3 Oskab arusaamise nimel kasutada mitmesugust strateegiat, keskenduda kuulates 
olulisele; kontrollib mõistmist konteksti toel. 
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3 RÄÄKIMINE 

3.1 Väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega. 
3.2 Oskab valida sobiva keeleregistri. 
3.3 Oskab parandada lapsusi, kui ta neid märkab või kui need on põhjustanud 

möödarääkimist. 
3.4 Oskab leida väljendusviisi, mis varjab lünki omandatud sõnavaras ja 

grammatikas. 
3.5 Oskab sünteesida j a edastada eri allikatest pärinevat infot ning arutluskäike. 
3.6 Oskab pidada selge, kavakindla ettekande. Oskab välja tuua olulisemad 

3.7 

3.8 
3.9 

3.10 

3.11 
3.12 

4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

4.6 

4.7 

seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad, leida sobivad keelevahendid, et 
mõte kuulajatele moonutusteta kohale jõuaks. 
Oskab esinemisjärgsetele küsimustele vastata ladusalt, sundimatult Ja 
pingutuseta, ilma et kuulajate1 tekiks mõistmisraskusi. 
Suudab osaleda elavas mõttevahetuses emakeelsete kõnelejatega. 
Oskab esitada, põhjendada ja kaitsta oma arvamust, hinnata erinevaid 
ettepanekuid, esitada asjakohaseid selgitusi ja kommentaare teha oletusi ja neile 
reageerida. 
Kasutab spontaanses suhtluses grammatiliselt õiget keelt ega pea sõnumit 
lihtsustama. 
Suudab tagada üksikasjaliku usaldusväärse teabe. 
On omandanud selge, loomuliku häälduse ja intonatsiooni. 

KIRJUTAMINE 
Oskab kirjutada esseed: arutluskäik on loogiline, tekst sidus ja teemakohane. 
Oskab refereerida nii kirjalikust kui ka suulisest allikast saadud infot. 
Oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet. 
Suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike. 
Oskab üsna täpselt edasi anda infot, üle küsida teavet ja paluda selgitusi ning 
anda neid ise. 
Oskab kasutada erinevaid registreid sõltuvalt adressaadist (nt eristada isikliku, 
poolametliku ja ametliku kirja stiili). 
Kirjavahemärke kasutab enamasti reeglipäraselt. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Authentic texts for retelling. 
2. CAE Result SB, WB. 
3. Additional material on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (9.) teema nimetus: Inglise keel (B2) IX planeeritud !Un~lide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-C1 tasemete kultuuriline identiteet; ühiskonnaõpetus 
1.1 Maailma tajumine, fantaasia versus reaalsus õpitulemused väärtused ja kõlblus; kitjandus 
1.2 Arvutimängud kui ebaterveid eluviise soodustav tegur. tervis ja ohutus muusika 
1.3 Ühiskond kui eluavalduste kogum ajalugu 

2 Kultuur ja looming vaata B2.2-C1 tasemete kultuuriline identiteet; ajalugu 
2.1 Loova mõtte arendamine kogemuse kaudu õpitulemused väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
2.2 Erinevate rahvaste kultuuritraditsioone ja tavasid 
2.3 Loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid 
2.4 Rahva ajalooline kultuurimälu. Eesti keel ja eesti meel. 

, 

3 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-C1 tasemete keskkond j a j ätkusuutlik areng; bioloogia 
3.1 Elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel õpitulemused väärtused ja kõlblus füüsika 

I 

3.2 Visioonid tulevikuühiskonnast ühiskonnaõpetus I 

3.3 Säästlik eluviis ja keskkonna jätkusuutiik areng 
I 

4 Relative, participle etc. elatses vaata B2.2-C1 tasemete I 

õpitulemused 
I 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j~rjekQrranumber: _ ~ (10.) teema nimetus: Inglise keel (B2) X planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Haridus ja töö vaata B2.2-Cl tasemete väärtused ja kõlblus; karjääriõpetus 
1.1 Perekond ja peresuhted õpitulemused kultuuriline identiteet 
1.2 Valikud hariduses. Motivatsioonikiri välismaal õppimiseks. 
1.3 Teadlik eneseteostus ja karjääri planeerimine 
1.4 Vabatahtlik töö 

2 Inimene ja ühiskond vaata B2.2-C1 tasemete väärtused ja kõlblus; ühiskonnaõpetus 
2.1 Kuritegevus õpitulemused tehnoloogia ja innovatsioon; ajalugu 
2.2 Isiklik ja ühiskondlik turvalisus, privaatsus tehnoloogiaühiskonnas kultuuriline identiteet kirjandus 
2.3 Kuritegevuse kajastamine kirjanduses ja filmikunstis 
2.4 Majanduselu tõusud ja mõõnad, internetikaubandus 
2.5 Heaoluühiskond, elatustase 
2.6 Meedia ja reklaami mõju tarbimisharjumustele 

3 Eesti riikja rahvas vaata B2.2-C1 tasemete väärtused ja kõlblus; ajalugu 
3.1 OmariikIus ja kodanikuks olemine, riigikaitse õpitulemused kultuuriline identiteet ühiskonnaõpetus 

riigikaitse 

4 Articles vaata B2.2-C1 tasemete 
õpitulemused 

- - - -~ - - - - -



r"\ .~ 

Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema ~~rsusevõi Kursusele või teemale 
j ärj ek9rranum!Jer: ~ (11) teema nimetus: Inglise keel (B2) XI planeeritud tundide arv: 35 

--

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Kultuur ja looming vaata B2.2-Cl tasemete kultuuriline identiteet kirjandus 
1.1 Kultuur kui looming: kirjandus, kõnekunst, kujutav kunst, helilooming, õpitulemused muusika 

filmikunst, arhitektuur, tarbekunst jne kunst 

2 Keskkond ja tehnoloogia vaata B2.2-Cl tasemete tehnoloogia ja innovatsioon; bioloogia 
2.1 Kliima ja kliimamuutused, looduslik tasakaal õpitulemused keskkond j a j ätkusuutIik areng; ühiskonnaõpetus 
2.2 Keskkonna jätkusuutiik areng väärtused ja kõlblus kitjandus 
2.3 Taaskasutus, säästlik eluviis 
2.4 Keskkonnateadlikkus 

3 Emphasis, inversion vaata B2.2-Cl tasemete 
õpitulemused 

-- -_ .. _ .. -
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: valik teema nimetus: Ettevalmistus rügieksamiks planeeritud tundide arv: 35 

L~ _ _ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 

nr 

1 Kirjutamine • oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 
1.1 konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt • oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 

(pool)ametlik kiri • oskab kirjutada elulookirjeldust (CV); 
1.2 arvamustekst (essee või aruanne) • oskab kirjutada kirjeldavaid, analüüsivaid ja arutlevaid kirjandeid, referaate ja lühiartikleid ajalehele; 

• tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajadusel oskab neid kontrollida teatmeteoste abil; 
• oskab liigendada ja vormistada erinevaid tekste. 

2 Kuulamine • suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ja -teateid, et saada vajalikku infot; 
2.1 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase; 

leidmine etteantud valikute hulgast) • suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab am keeruka sisuga 
2.2 lühivastusega ülesanne (teksti mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

täiendamine vajaliku infoga) • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu; 
2.3 sobitamisülesanne (kuuldu ja kirjaliku • teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 

loetelu kokkusobitamine) võõrkeelset teksti kuulates; 
• suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi; 
• suudab jälgida lühiloengut (5-10 min) ning eristada sellest olulist infot. 

3 Lugemine • suudab lugeda funktsionaalstiililt erirevaid tekste, nende hulgas mitmesuguseid kasutusjuhendeid; 
3.1 sobitamisülesanne • suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on vihjatud) ja autori eesmärke; 

(pealkirja/väite/küsimuse ja tekstilõigu • oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
kokkusobitamine) • oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, erinevaid kirjapilte; 

3.2 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu (liitsõna 
leidmine etteantud valikute hulgast) üksikkomponendid ja sõnaliited); 

3.3 pangaga lünkülesanne (tekstist kustutatud • teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 
lause/ tekstiosa leidmine pangast) võõrkeelset teksti lugedes; 

3.4 sobitamisülesanne (sõnade ja nende • oskab leida õpitava võõrkeele vahendusel infot erinevatest allikatest, seda valida ja kasutada; 
ükskeelses sõnastikus oleva määratlus e • oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja teatmeteoseid. 
kokkusobitamine) 
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4 Keelestruktuurid • saab aru teksti peamisest mõttest; 
4.1 valikvastustega lünkülesanne • kasutab korrektselt keelestruktuure 
4.2 avatud lüngaga ülesanne (teksti • omab ulatuslikku sõnavara ja väljendab end täpselt 

täiendamine puuduva sõna või fraasiga) 
4.3 sõnamuutmisülesanne (sõna sobivasse 

vormi panemine) 
4.4 vigade leidmine ja parandamine 

5 Rääkimine • oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti; 
5.1 monoloog, mis põhineb väitel, ning • kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 

sellele järgnev suunatud vestlus • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
5.2 rollimäng - intervjuu • oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel; 

• oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste 
kohta; 
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid. 
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Õppeaine: Suurbritannia maalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib tundma Suurbritannia ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, 

vaimulaadi ja isikute kaudu; 
• omandab ettekujutuse inglise kirjanduse epohhidest, vooludest, nende 

olulisematest esindajatest ja tähtsamatest teostest; 
• õpib leidma ja analüüsima kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindama allikate 

usaldusväärsust ning kasutama erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt, omandab 
harjumuse suhelda regulaalselt erinevate meedialiikidega; 

• õpib mõistma ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse
erinevus e, järjepidevuse olemust, saab ettekujutuse erinevatest põlvkondadest ja 
perioodidest ning erineva tõlgendamise põhjusi, õpib kujundama oma seisukohti 
võttes arvesse ajastu konteksti; 

• õpib tõlgendama, hindamaja edastama kirjandusalast teavet; 
• arendab lugemisvilumust ja õpib tõlgendama erinevaid tekste (ilukirjanduslik, 

populaarteaduslik jne.); 
• omandab lugemiskultuuri ja -harjumuse; 
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
• kasutab arvutit õppimis- ja töövahendina ning oma töötulemuste esitlusvahendina; 
• laiendab teadlikult sõnavara, arendab suulistja kirjalikku väljendusoskust; 
• omandab julguse oma mõtteid, arvamusi ja hinnanguid väljendada; 
• arendab ja sallivat mõtteviisi ja koostöövalmidust; 
• kujundab esteetilisi väärtusi, avardab maailma; 
• arendab emotsionaalset intelligentsust; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 

arengu eeldusena. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Suurbritannia 

ajaloo seoseid Euroopaja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu 
järjepidevust ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

2. mõistab kultuuri järjepidevust, väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab 
kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri kandjana ja 
kultuuripärandi säilitajana; 

3. oskab võrrelda ning analüüsida poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või 
kultuurilisi arengusuundi ja probleeme, mõistab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste 
muutuste mõju inimese eluviisile ja väärtushinnangutele; 

4.' tunneb ja mõistab inglise kirjanduse kujunemist, erinevaid epohhe, nende 
tähtsamaid esindajaid ja olulisemaid teoseid; 

5. omandab lugemisharjumuse; 



6. oskab tõlgendada, hinnata ja edastada kirjanduslikku teavet; 
7. oskab leida, koguda, selekteeridaja korrastada infot ning esitada seda nii suulises 

kui kirjalikus vonnis; 
8. oskab analüüsida ja refereerida kirjanduslikke tekste, neid refereerida; 
9. arenenud on õpioskusedja tööharjumused ning koostöö oskused; 
10. oskab hankida uut teavet internetist, kasutab arvutit õppimisvahendina; 
11. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
12. orienteerub hästi erinevates keeleregistrites; 
13. oskab väljendada oma seisukohti ja arvamusi nii kirjalikult kui suuliselt; 
14. on kujundamas oma esteetilisi hinnanguid, rikastanud väärtussüsteemi; 
15. on arenenud emotsionaalseit, oskab olla tolerantne; 
16. tunneb soovi end täiendada. 

Kasutatav õppevara 

( 1. McDowall, D. An Illustrated History of Britain. Longman 
2. Tiiu-Mai Loko. Let us explore the British Isles 
3. Christopher Garwood, Guglielmo Gardani, Edda Peris. Aspects of Britain and the 

USA 
4. Elizabeth Sharman. Across cultures 
5. English Literary Reader by Anne Lange (põhiõpik) 
6. The Atlas of Literature. General editor M. Bradbury 
7. British Literature Volume I by L. Tsekhanovskaya 
8. British Literature Volume II by L. Tsekhanovskaya 
9. English Literature by Volosova, Hecker, Rogoff 
10. An Outline Of English Literature by Thornley and Roberts 
11. Õpetaja poolt valmistatud töölehed. 
12. Internet. 
13. DVDd. 

e 
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Õppeaine: Suurbritannia maalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Suurbritannia ajalugu planeeritud tundide arv: 35 

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1 Introduction into the courseo Britain's prehistory. Vt. 1. leht õpitulemused Inimene ja ühiskond. ajalugu 

2 Roman Britain 
1-16 Kultuur ja looming. geograafia 

Väärtused ja kõ1blus. kitjandus 
3 The Anglo-Saxon invasion. Kings and kingdoms. Haridus ja töö. 

4 Alfred the Great. Christianity in early Britain. 
Keskkond ja tehnoloogia. 

5 The Norman conquest. Norman kings in England. 

6 Magna Carta. The beginnings ofParliament. The growth oftowns. 

7 The late Middle Ages. The war with France. The Black Death. 

8 The Wars of the Roses. 

9 The Tudors. 

10 The Reformation in England. Elizabeth I. 

11 The Stuarts' rule. The Civil War. RepublicanBritain Oliver Cronwell. 

12 Restoration of Britain. 

13 Georgian Britain Industrial revolution. The loss of American colonies. 

14 The 19th century in Britain The Napoleonic Wars. 

15 Queen Victoria. The British Empire. 

16 The 20th century in Briatin Britain in the two World Wars. The end of the 
Empire. 

17 The Royal House of Windsor. 
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Õppeaine: Suurbritannia maalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Inglise kirjandus planeeritud_tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 The Anglo-Saxon Period Vt. 1. leht õpitulemused 1. Elukestev õpe Suurbritannia ajalugu 
1.1 The epic Beowulf 1-16 2. Kodanikualgatus ajalugu 

2 The Middle Ages 
3. Kultuuriline küjandus 

identiteet 
2.1 Geoffrey Chaucer 

4. Teabekeskkond 
2.2 Arthurian legends 5. Väärtused ja kõlblus 

3 The Elizabethan Age, Renaissance 
3.1 Thomas More 
3.2 William Shakespeare 

4 The 17th Century 
4.1 King James' Bible 
4.2 John Milton 

5 The 18th century 
5.1 Jonathan Swift 
5.2 Daniel Defoe 
5.3 William Blake 
5.4 Robert Burns 

6 The Romantic Age 
6.1 William Wordsworth 
6.2 Samuel Taylor Coleridge 
6.3 LordByron 
6.4 Jane Austen 

7 The Victorian Age 
7.1 Charles Dickens 
7.2 The Bronte Sisters 
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7.3 Robert Louis Stevenson 
7.4 Oscar Wilde 

8 The Age of Modernism, overview ofliterature after 1945 
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Õppeaine: USAmaalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib tundma USA ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, 

vaimulaadi ja isikute kaudu; 
• omandab ettekujutuse ameerika kirjanduse epohhidest, vooludest, nende 

olulisematest esindajatest ja tähtsamatest teostest; 
• õpib leidma ja analüüsima kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 

usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt, omandab 
harjumuse suhelda regulaarselt erinevate meedialiikidega; 

• õpib mõistma ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse
erinevus e, järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma 
seisukohti kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• õpib tõlgendama, hindamaja edastama kirjandusalast teavet; 
• arendab lugemisvilumust ja õpib tõlgendama erinevaid tekste (ilukirjanduslik, 

populaarteaduslik jne.); 
• omandab lugemiskultuuri ja -harjumuse; 
• kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
• kasutab arvutit õppimis- ja töövahendina ning oma töötulemuste esitlusvahendina; 
• laiendab teadlikult sõnavara, arendab suulistja kirjalikku väljendusoskust; 
• omandab julguse oma mõtteid, arvamusi ja hinnanguid väljendada; 
• arendab ja sallivat mõtteviisi ja koostöövalmidust; 
• kujundab esteetilisi väärtusi, avardab maailma; 
• arendab emotsionaalset intelligentsust; 
• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 

arengu eeldusena. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, USA ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengujärjepidevust 
ning ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

2. mõistab kultuuri järjepidevust, väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab 
kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma rolli kultuuri kandjana ja 
kultuuripärandi säilitajana; 

3. oskab võrrelda ning analüüsida poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või 
kultuurilisi arengusuundi ja probleeme, mõistab ideoloogiliste ning 
tehnoloogiliste muutuste mõju inimese eluviisile ja väärtushinnangutele; 

4. tunneb ja mõistab ameerika kirjanduse kujunemist, erinevaid epohhe, nende 
tähtsamaid esindajaid ja olulisemaid teoseid; 

5. omandab lugemisharjumuse; 
6. oskab tõlgendada, hinnata ja edastada kirjanduslikku teavet; 
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7. oskab leida, koguda, selekteeridaja korrastada infot ning esitada seda nii suulises 
kui kirjalikus vormis; 

8. oskab analüüsida ja refereerida kirjanduslikke tekste, neid refereerida; 
9. arenenud on õpioskused j a tööharjumused ning koostöö oskused; 
10. oskab hankida uut teavet internetist, kasutab arvutit õppimisvahendina; 
11. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
12. orienteerub hästi erinevates keeleregistrites; 
13. oskab välj endada oma seisukohti j a arvamusi nii kirj alikult kui suuliselt; 
14. on kujundamas oma esteetilisi hinnanguid, rikastanud väärtussüsteemi; 
15. on arenenud emotsionaalselt, oskab olla tolerantne; 
16. tunneb soovi end täiendada. 

Kasutatav õppevara 

1. United States History 1600-1987 Level II. One ofa series offederal citizenship 
texts 

2. An Outline of American History. US Information Agency 
3. Outline of US Government. Office ofInternational Information Programs, US 

Department of State 
4. The Dec1aration of Independence 
5. We the People. The Constitution of the United States of America with explanatory 

notes. 
6. Bryan Jones, Carole. Teach YourselfTwentieth Century USA. 
7. O'Callaghan, Bryn. An Illustrated History of the USA. 
8. Reich, J. R., Reich, M. S. United States Government. 
9. Senesh, Lawrence. Our Working World: The American Way of Life. 
10. Ward, Greg. The Rough Guide. History of the USA. 
11. American Literary Reader by M. Kubre (põhiõpik) 
12. Some Problems ofPostwar American Literature Parts I, II by L. Tsekhanovskaya 
13. English and American Literature by Abeltina, Fleija, Misane 
14. An Early American Reader Edited by J.A. Leo Lemay US Information Agency 
15. A Nineteenth-century American Reader Edited by M.Thomas Inge. US 

Information Agency 
16. An Outline of American Literature by Peter B. High 
17. The Atlas of Literature (general editor M. Bradbury) 
18. DVDd 
19. Internet 
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Õppeaine: USA maalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 1. (1.) teema nimetus: USA ajalugu planeeritud tundide arv: 35 

"------

Õppesisu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 European explorations and early settlements in North vt. 1.1eht 1-16 keskkond j a j ätkusuutlik areng geograafia 
America. The original 13 colonies. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus ajalugu 

2 Colonists' actions against England. Revolutionary War. 
kultuuriline identiteet ameerika kirjandus 
teabekeskkond ühiskonnaõpetus 

3 The Constitution: the basis ofU.S. Government. tehnoloogia ja innovatsioon muusika 

4 The new nation. The first presidents. 
väärtused ja kõlblus 

5 The nation grows. Manifest Destiny. 

6 The Civil War. Reconstmction. 

7 The transformation of America from agricultural to industrial 
society. Immigration. 

8 The USA in World War I. 

9 The Interwar period. The Roaring Twenties. The Great 
Depression. 

10 The USA in World WarII. 

11 The USA and the Cold War. 

12 The civil rights movement. 

13 A changing society. Into the 21 st century. 
---
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Õppeaine: USA maalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Ameerika kirjandus planeeritud tundide_arv~ 35 

-

õ 'Pl ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Early American and Colonial Period vt. 1. leht 1-12 1. Elukestev õpe USAajalugu 
1.1 William Bradford 2. Kodanikualgatus ajalugu 
1.2 Anne Bradstreet 3. Kultuuriline identiteet kirjandus 

The Enlightenment. The War of Independence. F ormation of the USA 
4. Teabekeskkond füüsika 

2 5. Väärtused ja kõlblus 
2.1 Benjamin Franklin 
2.2 Thomas Jefferson 

3 The Romantic Movement in American Literature 
3.1 Washington Irving 
3.2 James Fenimore Cooper 
3.3 Edgar Allan Poe 
3.4 Walt Whitman 
3.5 Emily Dickinson 

4 American Literature of 1865-1914. Realism 
4.1 Mark Twain 
4.2 JackLondon 

5 American Literature Between the Wars 1914-1945 
5.1 Francis Scott Fitzgerald 
5.2 Ernest Hemingway 
5.3 John Steinbeck 
5.4 Robert Frost 
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6 American Literature since 1945 
6.1 J erome David Sa1inger 
6.2 William Styron 
6.3 Kurt Vonnegut 
6.4 Toni Morrison 



( 

Õppeaine: Sotsiaal-poliitiline ja juriidiline inglise keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi Euroopa Liidu (EL) loomise algusest, sealhulgas lepingutest, millele 

tugineb tänane EL; 
• saab teadmisi EL loomise põhjustest, vajadusest ja võimalikest arengusuundadest; 
• saab teadmisi EL ühistest majanduslikest ja poliitilistest eesmärkidest; 
• saab teadmisi EL siseturust, sealhulgas N elj ast Vabadusest; 
• saab teadmisi El institutsioonidest, sealhulgas Eesti poliitikute ja saadikute tööst; 
• saab teadmisi EL otsuste vastuvõtmise protsessist, sealhulgas Eesti võimalustest seda 

mõjutada; 
• saab teadmisi Eestist kui EL liikmesriigist, Eesti kohustustest, õigustest ja võimalustest 

Euroopa Liidus; 
• omandab sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku sõnavara; 
• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliseIt kui kirjalikuIt; õpib argumenteerituIt vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab sotsiaal-poliitilist kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate EL liikmesriikide kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnonne ja neid 

arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

( Õpilane 
1. on omandanud teadmisi Euroopa Liidus ajaloost ja loomise põhjustest; 
2. on omandanud teadmisi Eestist Euroopa Liidus, liitumise põhjustest ja tuleviku 

tegevuspoliitikatest; 
3. on laiendanud sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku 

sõnavara; 
4. on omandanud oskuse hankida uut teavet EL institutsioonide veebilehekülgedelt; 
5. on omandanud oskuse vastu võttaja edastada infot; 
6. on arendanud õpioskusi ja tööharjumusi; 
7. on arendanud suhlusvalmidust ja -julgust; 
8. on arendanud väljendusoskust nii suuliseIt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
9. on omandanud avarama pilti EL tulevikuväljavaadetestja arenguvõimalustest; 
10. on õppinud tundma erinevate EL liikmesriikide kultuuri ja suhtlemisnonne, arvestab 

nendega; 
11. on salliv, koostöövalmis ja tolerantne. 



( 

( 

Kasutatav õppevara 

1. Girta Päi. English for European Integration. Õpik. 
2. Girta Päi. English for European Integration. Supplementary materials. 
3. EL institutsioonide kodulehekülgedeloleva informatsiooni põhjal koostatud 

õppematerj alid. 
4. Audio-ja videosalvestused EL tippkohtumistest koos töölehtedega. 
5. BBCWorldja Euronews päevauudised koos töölehtedega. 
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Õppeaine: Sotsiaalpollitiline ja jurüdiline inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Social and Politieal English I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming I 

nr 

1 Euroopa Liidu (EL) loomine. Tagasivaade ajalukku. Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja karjääri Inglise keel I 

1.1 Sõjajärgne olukord Euroopas. Churcilli üleskutse. Kas sõltumatute planeerimine Eesti keel 
riikide ühendus või keskvõimuga föderaalriik? Keskkond ja jätkusuutIik areng Majandusõpe 

1.2 1952 a. Pariisi Lepingjal957. a. Rooma Leping kui EL tugisambad. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus I 

1.3 1986. a. Ühtne Euroopa Akt Kultuuriline identiteet Karjääriõpetus 
1.4 1992. aasta Maastrichti leping (ametlik nimetus Euroopa Liidu leping). Teabekeskkond Ajalugu I 

kolme samba poliitika (majanduskoostöö, ühine välis- ja Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
julgeolekupoliitika, õigus- ja siseküsimustealase poliitika) Tervis ja ohutus I 

1.5 Lissaboni Leping (13. detsembril 2007). Ettevalmistamine, esialgse Väärtused ja kõlblus 
konstitutsiooni mahahääletamine ja selle põhjused referendumitel, 
vastuvõtmine. Miks Lissaboni leping ei ole konstitutsioon. 

I 

1.6 Euroopa Komisjoni presidendi aastakõne EL (tagasivaade aastale, 
tulevikunägemus) I 

2 EL institutsioonid Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja karjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Parlament planeerimine Eesti keel 
2.2 Euroopa Liidu Nõukogu Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Euroopa Ülemkogu Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
2.4 Euroopa Komisjon Kultuuriline identiteet Karjääriõpetus 
2.5 Otsuste vastuvõtmise protsess Euroopa Liidus. Hääletamisviisid. Teabekeskkond Ajalugu 
2.6 Volinike määramine Euroopa Komisjoni ja parlamendisaadikute Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 

valimine. Tervis ja ohutus 
2.7 Meetmed vältimaks EL kodanike võõrandumist EL institutsioonidest. Väärtused ja kõlblus 

- -
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Õppeaine: Sotsiaalpolütiline ja jurüdiline inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. Jeema nimetus: _ Social and Political English II planeeritud tundide arv: 35 ,- - ------ -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Euroopa Liidu siseturgja ühisraha. Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
1.1 Neli Vabadust, kuidas need parendavad EL kodanike elu- ja äritegevust. planeerimine Eesti keel 
1.2 Euroopa ühisraha loomise vajadus. Ühisrahaga liitumise kriteeriumid. Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 

Liitumine kui valik või kohustus. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
1.3 Euro rahatäht (milliseid sümboleid kannavad eri liikmesriikide Kultuuriline identiteet Karjääriõpetus 

rahatähed ja mündid, turvaelemendid jne) Teabekeskkond Ajalugu 
1.4 Eesti liitumine ühisrahaga. Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
1.5 Eurotsooni kriisi põhjused. Liikmesriikide riigivõlad, selle põhjused. Tervis ja ohutus 
1.6 Euroopa Finantsstabiilsusfond Väärtused ja kõlblus 
1.7 Euroopa Stabiilsusmehhanism 

2 Eesti Euroopa Liidus Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Liidu laienemine. planeerimine Eesti keel 
2.2 Eesti liitumine 2004. Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Eesti võimalused mõjutada EL otsuste tegemise protsessi. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus I 

2.4 Eesti poliitikud ja saadikud EL institutsioonides. Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 
Teabekeskkond Ajalugu , 
Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus I 

Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 

-- --- - I 



( 

( 

Õppeaine: Inglise ärikeel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
• omandab laia majandus-, pangandus-, ärialase sõnavara; 
• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliseIt kui kirjalikult; õpib argumenteeritult vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme ja neid arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. omab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
2. laiendab oluliselt majandus-, pangandus-, ärialast sõnavara; 
3. oskab hankida uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
4. oskab vastu võtta ja edastada infot; 
5. on arendanud oma õpioskusi ja tööharjumusi; 
6. omab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
7. omab head väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
8. omab avarat maailmapilti; 
9. tunneb erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme, arvestab nendega; 
10. on salliv, koostöövalmis ja tolerantne. 

Kasutatav õppevara 

I. Check Your Vocabulary for Law by D. Riley Peter Collin Publishing 
2. Check Your Vocabulary for Banking and Finance by D. Riley Peter Collin Publishing 
3. Check Your Vocabulary for Business by D. Riley Peter Collin Publishing 
4. Executive Listening by M. Waistell Nelson Business English 
5. Key Words in the Media by B. Mascull Collins Cobuild 
6. The Language of Business English by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
7. The Language of Business English. Workbook by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
8. Business Class by D. Cotton, S. Robbins Nelson Business English 
9. Business Vocabulary in Practice by S. Robbins Collins Cobuild 
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Business English I pLane~ri1!Id tundide arv: 35 

- -------_ .. _---

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 What is Business English? General business vocabulary vt. 1. leht 1-10 1. Elukestev õpe ja katjääri inglise keel 
1.1 Abbreviations. Business initials. planeerimine eesti keel 
1.2 Office supplies. Filing equipment. Photocopying. Office 2. Keskkond ja jätkusuutIik areng majandusõpe 

machines. 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.3 Idioms. Two-part verbs. Two-word expressions. Opposites. 4. Kultuuriline identiteet karjääriõpetus 

Useful adjectives. 5. Teabekeskkond 

Work and Employment 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 

2 7. Tervis ja ohutus 
2.1 Jobs. Educational background. 8. Väärtused ja kõlblus 
2.2 Employment andjob hunting. 
2.3 Hiring and Firing. Remuneration. 
2.4 Industrial relatims. 
2.5 Employees: Equal opportunities. Increasing productivity. 

3 Management 
3.1 What sort ofmanager are you? X and Y theory managers. 
3.2 Management and leadership styles. Organisational culture. 
3.3 Managerial positions: Job titles. 
3.4 The role ofmanagers. Human resourees management. Training. 

Planning. 
3.5 SWOT analysis. 

4 Intercultural awareness 

- -
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: l G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. teema nimetus: Business English II planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Brands. Marketing 1. Elukestev õpe ja katjääri inglise keel 
1.1 Marketing and Sales. planeerimine eesti keel 
1.2 Brands, brand management 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng majandusõpe 
1.3 Advertising 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.4 Market research. Product life cycle. Pricing. 4. Kultuuriline identiteet katjääriõpetus 

2 Phrasal verbs in business context 
5. Teabekeskkond 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 

3 Sales 7. Tervis ja ohutus 
3.1 Sales and Distribution. 8. Väärtused ja kõlblus 
3.2 Orders and stock control. 
3.3 Retailing. Sales methods 

4 Money and Finance 
4.1 Numbers and figures. 
4.2 Banking rates, indexes, accounts 

5 Describing trends. Describing the structure of an organisation 
- _ .. - _ .. - -- ---- ----- - -
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Õppeaine: Vene keel (BI) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane 10. klassis: 
omandab võõrkeele tasemel A2+ ; • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

huvitub võõrkeelte õppimisest; 
kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 
vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 
julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles; 
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 
oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
tunneb huvi õpitava keele maa kultuuri ja kirjanduse vastu; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1. mõistab õpitud teemade ulatuses õpetajaja teiste õpilaste kõnet vestluses; 
1.2. mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid eeldusel, 

et need on lähedased standardkeelele; 
1.3 oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja 

mõttefraase; 
1.4 oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

elementide kaudu; 

2 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

3 

KÕNELEMINE 
kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 
tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
oskab suhelda õpitud teemade ulatuses nii vahetult kui ka telefoni teel; 
oskab õpitud teemade ulatuses vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada 
oma mõtteid; 

LUGEMINE 
3.1. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on 

vihjatud); 
3.2 oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
3.3. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone; 
3.4. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

elementide kaudu (liitsõna üksikkomponendidja sõnaliited); 
3.5. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.1 tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida 

teatmeteoste abil; 
4.2. oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 
4.3. oskab kirjutada teateid, kirju; 
4.4. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 
grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 
ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirj andus: 

1. AHTM.n;ea MeTca 

2. AHTM.n;ea MeTca 

YQe6HHK pyccKoro 5I3bIKa «TaoH co6ece.n;HMK» TarrJIHHH 
Koolibri" 1997 
pa6oQa5I TeTpa.n;b K yqe6HHKY pyccKoro 5I3bIKa «TaoH 
co6ece.n;HHK» TarrJIMHH Koolibri 1997 
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Õppeaine: B1-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 10 I Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Vene keel (B1) I planeeritud tundide arv: 35 

--- _ .. -

õ 'P [lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 

06YQalOIIJ,He TeMbi: 
1. r.n;e H KaK MbI oT.n;bIXami? 
2. JIerKo JIH 6bITb yqeHHKoM? 
3. r opo.n; Ha HeBe. 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOH H llHCbMCHHOH PCQH: 
1. qeJIOBeK H 06m;ecTBo 
1.1.51 - KaK JIHqHOCTb, 
1.2.pOJIH qeJIOBeKa B 06m;ecTBe, 
1.3.o6m;eHHe C .n;pyrHMH, 
1.4.B3aHMOOTHomeHH5I B mKOJIe, 
1.5.JIerKO JIH 6bITb yqeHHKOM 
2. I1pHpo.n;a H OKpY)l(arom;a5I cpe.n;a 
2.1 oxpaHa rrpHpo.n;bI, 
2.2 KJIHMaT H pecypcbI, 
2.3 ropo.n; H .n;epeBH5I, 
2.4 OT.n;bIX Ha rrpHpo.n;e . 
3. qeJIOBeK, HaYKa H TeXHHKa 
3.1 I1H1p006m;ecTBo H ero rrp06JIeMbI . 
4. POCCH5I 
5.1 rroe3.n;Ka B CaHKT-I1eTep6ypr, 
5.2 ero HCTOPH5I H .n;ocTorrpHMeqaTeJIbHOCTH 
5. ,l(BH)I(eHHe H TpaHCrrOpT 
6.1 .n;BH)I(eHHe B ropo.n;e H BHe ero, 
6.2 TypHCTHqeCme rroe3.n;KH 

- - ----- ----- -- -- - -
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IIo6mopeHue OCH06 ZpaMMamUKU 

CymecTBllTeJIbHOe 
1. PO.n: llMeH cymecTBllTeJIbHhIx. 
2. l!HCJIO llMeH cymecTBllTeJIbHbIx. 
3. CKJIOHeHlle: 
3.1. TepMllHhI pOOUmeJlbHblU naoeJ/C, OameJlbHblU naoeJ/C, 6UHUmeJlbHblU 

naoeJ/C, m60pUmeJlbHblU naoeJ/C, npeOJloJ/CHblU naoeJ/C, npeoJloz; 

3.2. BOrrpOCbI po.n:llTeJIbHOrO, .n:aTeJIbHOrO, BllHllTeJIbHOrO, TBOpllTeJIbHOrO II rrpeMmKHoro 
rra.n:e)l(eM: (y, OJl5l, 6e3,Hem) KOZO? 'tezo?; (K) KOMY? 'teMY?; KOZO? 'tmo? K)'oa?; (c) 

KeM? 'teM? ; 0 KOM? 0 'teM? zoe? 

4. IIa.n:e)l(ll. 
3.1. HMeHllTeJIbHhIM rra.n:e)l(: 

OCHoBHmI, HaqaJIbHaH <popMa cymecTBllTeJIbHOrO, OTBeqaeT Ha BOrrpOCbI (KTO? qTO?) 
rrpeMO)l(eHllll BbIcTyrraeT B POJIll rrOMe)l(amero. 

3.2. Po.n:llTeJIbHhIM rra.n:e)l(: 
4.2.1. Ee3 rrpe)l,JIOroB. 
4.2.2. C rrpeMOraMll: Y, IB, e, OKOJIO, OT, .11:0, HAIIPOTHB, B KOH~, EE3, .11:JIR 
4.3. ,[(aTeJIbHbIM rra)l,e)l(: 
4.3.1. Ee3 rrpe.n:JIOrOB 
4.3.2. C rrpeMoraMll: K, no 
4.3. BllHllTeJIbHhIM rra.n:e)l(. 
4.4.1. Ee3 rrpe.n:JIOroB. 
4.4.2. C rrpeMoraMll: B, HA 
4.5. TBOpllTeJIbHbIM rra)l,e)l(. 
4.5.1 Ee3 rrpeMoroB. 
4.5.2. C rrpeMoraMll: C, 3A, HA,[(, IIEPE,[( 
4.6. IIpe.n:JIO)l(HhIM rra)l,e)l(. 
4.6.1. C rrpeMoraMll: 0, B. HA 

rJIarOJI 
1. 06pmoBaHlle JInqHbIX <pOPM HaCTOHmero BpeMeHll rJIarOJIOB I CrrpH)l(eHllH: nOMozamb, 

6lUllO'tamb, npU2JlaUJamb 
2. 06pmoBaHlle JInqHbIX <pOPM HacTOHmero BpeMeHll rJIaroJIOB II CrrpH)I(eHllH: nOJlY'tumb, 

6lUllO'tumb, npU2JlaCUmb 

3. 06pmoBaHlle <pOPM rnaroJIOB rrpoIIIe.n:IIIero BpeMeHll 
4. 06pa30BaHlle <pOPM rJIarOJIOB 6y.n:ymero BpeMeHll 
5. B03BpaTHhIe rJIarOJIbI, MX CrrpH)I(eHlle: oozo6apU6ambC5I, 6cmpe'tambC5I, 

C06em06ambC5I, npOll4ambC5I 

6. rJIarOJIbI .n:Bll)l(eHllH: uomu - xooumb, examb - e30Umb 

7. Bll.D:bI rnarOJIa. 
7.1. OCHOBHhIe 3HaqeHllH rnarOJIOB cOBepIIIeHHoro Bll.n:a(CB) : 3aKOH'teHHocmb, 

.~ 
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pe3YI"bmamueHocmb, oOHoKpamHocmb 
7.2. OCHOBHbIe 3Ha'IeHMH marOJIOB HecoBepmeHHoro BM.L\a(HCB): npolfecc oeucmeU5l 

7.3. BM.L\OBbIe napbI marOJIOB 

8. YrrpaBJIeHMe marOJIOB 

IIpMJIaraTeJIbHoe. 

1. COrJIaCOBaHMe npMJIaraTeJIbHOrO C cynrecTBMTeJIbHbIM B p0.L\e, 'IMCJIe M na.L\e)l(e. 

2. TBep.L\aH M MHrKaH OCHOBa OCHOBa npMJIaraTeJIbHbIX (MMJlbIH, 3MMHMH) 

3. CKJIOHeHMe npMJIaraTeJIbHbIX B e.L\MHCTBeHHOM M MHO)l(eCTBeHHOM 'IMCJIe 

MeCTOMMeHMe. 

1. .Jhr'IHbIe MeCTOMMeHMH 51 ThI OH OHA OHO MhI BhI OHM 

2. IIpMTH)I(aTeJIbHbIe MeCTOMMeHHH MOll TBOll Ero EE HAlli BAIlI MX 

llMCJIMTeJIbHbIe 

1. KOJIM'IeCTBeHHbIe 'IMCJIMTeJIbHbIe 

2. IIOPH.L\KOBbIe 'IMCJIMTeJIbHbIe. 

3. IIOP.SI,IJ:KOBble qHCJIHTeJIbHble C cYIIIeCTBHTeJIbHbIMH B rrpe,IJ:JIO)l(HOM rra,n:e)l(e 

roe? B ceobMoM KJlacce, e oecRmoM Ka6uHeme 

4. IIOPH.L\KOBbIe 'IMCJIHTeJIbHbIe C cynrecTBMTeJIbHbIMM B p0.L\MTeJIbHOM na.L\e)l(e: 

Kozoa? llepeozo RHeapR, nepeozo MCl5l, oeaOlfamb '1emeepmozo UlOHR 

Hape'IHH 

1. Hape'IMH MeCTa 30ecb, mym, maM 

2. Hape'IMH o6pa3a .L\eHCTBHH c yooeOJlbcmeueM 
3. Hape'IHH BpeMeHM: ympoM, ee'lepOM 
4. Hape'IMH o6pa3a .L\eMCTBMH M MX OÕpa30BaHMe OT npMJIaraTeJIbHbIX: XOJlOOHO 

Com3M 

1. COe.L\MHMTeJIbHbIe u, oa 

2. Pa3.L\eJIHTeJIbHbIM WlU 

3. IIpOTMBMTeJIbHbIe HO, a 

1. I r.L\e U KaK MbI OT.L\blXaJlU? 

Pe'IeBOH 3TMKeT . 

• IIpliBeTCTBMe M OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! llpueem! e npue300M! J(06po 

no:JIC ClJl oe am b! 
• IIpocb6a OÕõHCHMTb, YTOqJIMTb 'ITO-JIHÕO: 06õRcHume, nO:JICClJlyucma, ... lloemopume, 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

OKpY)lmlOm;aH cpe.L\a M 

YCTOWIMBOe pa3BMTMe. 

MmpOpMalJ,MOHHaH cpe.L\a. 

3.L\0pOBbe M 6e30nacHocTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHMe. 

l(eHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

GEO, BIO, INI, 
ARV,KUN 
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nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHUmb ... 

• Bblpa)KeHHe pa):(OCTH, BOCTOpra: 3mo 300p060! 3mo npeoeJl MOeU Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

• BbIpa)KeHHe cBoero )KeJIaHIDI: fl6bl nou1i!Jl(nOUiJla) ... fl6bl nOCMOmpeJl(-a) ... fl6bl 

CXOOWl(-a) ... 

• üTBeTbI Ha BOnpOCbI 06IIIero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3):(opOBbe, ):(eJIax: XOPOUIO; 

HU'lezo; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHHe COMHeHIDI: fl He Y6epeH(-a) ... , fl COMHe6alOCb 6 mOM, '1mo ... 

• Bblpa)KeHIDI o):(o6peHWI/Heo):(o6peHIDl: OmJlU'IHClfl uoeR! He OYMalO, '1m06bl ... 

[paMMaTHqeCKHM MaTepHaJI . 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 

1.1 Po):( H qffCJIO HMeH CYIIIeCTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cYIIIecTBHTeJIbHbIX cpe):(Hero po):(a Ha -O,-E 
03EPO, MOPE 

2. [JIaroJI. 

2.1. [JIarOJIbI ):(BH)l(eHIDI: xooumb - uomu 
e30Umb - examb 
ye3J1Camb - yexamb 
npUe3J1Camb - npuexamb 

2.2. CrrpH)KeHHe maroJIOB ):(BH)l(eHHH. 

3. IIpHJIaraTeJIbHoe 

3.1. ComacoBaHHe rrpHJIaraTeJIbHoro C cYIIIecTBHTeJIbHbIM B po):(e, qHCJIe H rra):(e)Ke. 

4. IIpe):(JIo)KeHHe 

4.1. Bblpa)KeHHe rrpHqHHbI: maK KaK MnI peIDHJIH rroexaTb K MOPlO, TaK KaK HaCTaJIa )Kapa 

IIomoMY'lmo MnI He e):(eM, rrOTOM)' qTO ):(eHer HeT 

JIerKo JIH 6h1Th yqeHHKOM? 

PeqeBOH 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! IIpu6em! e npue30oM! J(06po 

nOJICaJl06amb! 

• IIpocb6a 06bHCHHTb, YTOqHHTb qTO-JIH6o: 06öRcHume, nOJICaJlyucma, ... IIo6mopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)KeHHe COqYBCTBIDI: O'leHb JlCaJlb, '1mo ... fl me6e CO'lY6cm6YIO ... Bce npouoem! 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3, 3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

üKpY)KalOIIIaH cpe):(a H 

YCTomHBoe pa3BHTHe. 

HHCpopMaIIHoHHaH cpe):(a. 

3):(0poBbe H 6e30rracHocTb 

KYJIbTYpHoe caMOC03HaHHe. 

IJ.eHHocTH H HpaBCTBeHHocTb 

INI, BIO, ARV, 
KIR 
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• BbIpa)l(eHFre CBoero )l(enaHIm: .fl6bl nOUleJl(nOUlJla) ... .fl6bl nOCMOmpeJl(-a) ... .fl6bl 
CXOOWl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BonpOCbI oõmero xapaKTepa 0 )l(H3HH, 3,L\OpOBbe, ,L\enax: XopoUloHu'Iezo; 
HopManbHO. 

• CTPYKrypa nWIHoro nHCbMa. 
• KOMTInHMeHT H nOXBana: Tbl OmllU'IHO 6bIZJlROUUlb! Y me6R npeKpaCHblU 6UO! Y me6R 

npeKpaCHblU 6K)lc! YMa nanama! C6emllM ZOJl06a! 

rpaMMaTWIeCKHH MaTepHan . 

1. 
1.1 
1.2 
1.2.1. 
1.2.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 

CymecTBHTeJlbHoe. 
PO,L\ H qHCnO HMeH cymecTBHTenbHblX 
CKnOHeHHe cymecTBHTenbHbIX, OKa~aIOmHXCH Ha -h: 
)KeHcKoro po,L\a: POJlb, Mamb 

MY)l(CKOrO po,L\a: KOHb, oeHb 

rnaron. 
CnpH)l(eHHe rnaronOB: nOMozamb, 3ClMe'lamb, YJlb16ambCR, 3acmynambcR 

IIpnnarareJlbHoe 
CornacoBaHHe npHnaraTenbHbIx C cymecTBHTenbHbIM B po,L\e qHCne H na,L\e)l(e. 

ropo,a: Ha HCBC 

PeqeBOH 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6)lUme! llpu6em! C npue30oM! J(06po 

nOJICan06amb! 

• OõpameHHe K He3HaKOMbIM nIO,L\HM: PmpeUlume cnpocumb ... MOJICHO 6ac no6ecnoKoumb ... 
llpocmume 3a 6ecnoKoucm6o ... 

• IIpocbõa OÕbHCHHTb, YTOqHHTb qTO-nHõo: 06bRcHume, nOJICanyucma, .,. llo6mopume, 
nOJICanyucma, ... Bbl He MOZJlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)l(eHHe cornacHH:.fl COZJlaCeH/cOZJlaCHa ... J(OZ060pWlUCb ... llo'leMY 6bl U Hem ... 

• BbIpa)l(eHHe HecornaCHH: .fl He COZJlaCeH .. , .fl npomu6 ... Hu 3a 'Imo! 

• BbIpa)l(eHHe pa,L\OCTH, BocTopra: 3mo 300p060! 3mo npeoeJl Moeu Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

• Bblpa)l(eHHe CBoero )l(enaHHH: .fl6bl nOUlen(nOUlJla) .,. .fl6bl nOCMOmpeJl(-a) ... .fl6bl 

CXOOWl(-a) .,. 

• IIoHCK HeOÕXO,L\HMOH HmpopMaIIHH npH nOMOmH HHTepHeTa: 0 nOe3,LJ:Ke, pe!jlepaT. 

• COBeT: .fl6bl 6aM nOC06em06an(-a) ... He xomume JlU 6bl ... 

1"""'\ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,4.4,5 

OKpY)l(aIOmM cpe,L\a H 
YCTOHqHBOe pa3BHTHe. 
IImpopMaIIHoHHM cpe,L\a. 
3,L\OpOBbe H õe30nacHocTb 
KynbrypHoe CaMOC03HaHHe. 
IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO, AJA, ARV, 
KUN 
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rpaMMaTlfIIeCKHH MaTepmm . 

1. CYIl(eCTBHTeJIbHoe. 

1.1 PO.ll: H qHCJIO HMeH CYIl(eCTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe CYIl(eCTBHTeJIbHbIX Ha -H: MY3eu 

1.3 CKJIOHeHHe CYIl(eCTBHTeJIbHbIX Ha -ME: 30auue 

1.4. CKJIOHeHHe CYIl(eCTBHTeJIbHbIX Ha -IUI: :JKCKypCUR 

1.5 COrJIaCOBaHHe cYIl(eCTBHTeJIbHbIX C qHCJIHTeJIbHbIMH 

1 + II.n. (B.n.) 
2, 3,4 + P.n. e.ll:.q. 

0,5,6, 7,.8, 9,5 - 12 + P.n. MH.q. 

2. rJIaroJI. 

2.1. YnoTpe6JIeHHe maroJIOB 

6MBaTh (r.ll:e?) 

XO.ll:HTh (KY.ll:a?) 

2.2. YnoTpe6JIeHHe npHcTaBOqHbIX marOJIOB .ll:BH)KeHIDI C npe):(JIOraMH 

MUMO qepe3 HaupoTuB PSlIl:OM 

MUMO + P.n. npoumu MUMO MaZa3Ul-la 

Cfepe3 + B.n. npoumu '1epe3 napK 

Hanpo1nU6 + P.n. l-lanpOmU6 zocmUHUl{bl 

PSI.ll:OM e + T.u. PHIl:OM C TearpoM 

2.3. CnpH)KeHHe marOJIOB : npoHTH 

llpoexamb 

llocemumb 

llocMompemb 

3. Bblpa)KeHHe BpeMeHH: oceHblO 

6ecHou 

oceHblO 

6RH6ape 

Ha KaHUK)lJlax 

'1epe3 MecRl{ 

r'\ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: J Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Vene keel (Bl) II planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: peSISU 
Jfk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOIIJ;He TeMbI: 

ThI JIl06Hmh rrpa3):(HHKlI? 
)J{eMqY)KHHa EanTHRcKoro MOP5I. 
XOqy 6hITh KpacHBoR. 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOB H nHCLMeHHOB peQH: 
1. HamH rrpa3):(HHKH 
1.1. rrpHrnameHHe, 
1.2. 3HaKOMCTBO, 
1.3. qTO H KaK ):(apHTh, 
1.4. rrpa3):(HHqHhIe Tpa):(HIJ;HH pa3HhIX CTpaH . 
2. Hama po):(HHa 3CTOHH5I 
2.1. rrpHpo):(a 3CTOHHH 
2.2. CTOnHIJ;a H ee ):(ocTorrpHMeqaTenhHocTH 
2.3. ropo):(a 3CTOHHH H MX oco6eHHocTH 
3. ,ll;BH)KeHHe H TpaHcrropT 
3.1. ):(BH)KeHHe B ropo):(e H BHe ero, 
3.2. TypHCTH"LIeCKlIe rroe3):(KH, 
3.3. rrYTemecTBHe rro 3CTOHHH. 
4. IIpHpo):(a H OKpY)KaIOIIJ;a5I cpe):(a 
4.1. KnHMaT H pecypchI 
5. "lJenoBeK H 06mecTBo 
5.1. BHemHOCTh H xapaKTep 
5.2 KOH<pnHKT H pemeHHe rrpo6neMhI 

-~ - _.-
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1. I Th( mo6nmh npa3tJ;HnKn? 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

PeqeBOll 3THKeT . 

TIpIiBeTcTBne D OTBeT Ha Hero : 30paecm6)lume! Ilpueem! C npue30oM! /{o6po 

nOJICaJlOeamb! 

3HaKoMcTBO: /{aeau(me) n03HaKOMUMC51! EyoeM 3HaKoMbl! MeH51 306)lm ... 

Bblpa)J(eHDe patJ;OCTH, BocTopra: 3mo 30opoeo! 3mo npeoeJl Moeu Me'lmbl! 3mo npocmo 
npeJleCmb! 

06pameHHe K He3HaKOMbIM JIIOMM: PmpeUlume cnpocumb ... MOJICHO eac 
no6ecnoKoumb ... Ilpocmume 3a 6ecnoKoucmeo ... 

OTBeTbl Ha BOIIpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )J(D3HH, 3L(0pOBbe, tJ;eJIax: XOPOUlO; 

HU'le20; HOPMaJlbHO. 

KOMIIJIMMeHT H rrOXBaJIa: Tbl OmllU'lHO ebl2ll510UUlb! Y me651 npeKpaCHblu euo! Y me651 
npeKpacHblu eK)lc! YMa naJlama! CeemllG51 20JlOea! 

TIpHmarneHDe II OTBeT Ha Hero: Ilpu2llaUlalo eac Ha... Cnacu6o, c yooeOJlbCmeueM ... 

K COJICaJleHUlO, He CM02Y ... 

DJIarOtJ;apHOCTb 3a rrpDeM: EOJlbUlOe cnacu6o, 6blJlO O'leHb eeCeJlo(uHmepeCHO)! O'leHb 
npU5lmHblu 6blJl ee'lep! Om ece20 cepoZ/a 6JlazooaplO 3a ... 

[paMMaTJIqeCKlIll MaTepHaJI . 

1. CYIIIecTBDTeJIbHoe. 

1.1 POL( D qDCJIO MMeH cYIIIecTBIITeJIbHblX 

2. [JIaroJI. 

2.1. CIIpH)J(eHHe maroJIOB. 

2.2 06paJoBaHDe D yrrOTPe6JIeHDe marOJIOB rrOBeJIHTeJIbHoro HaKJIOHeHH» OT <pOPMbI 

rrepBoro JIDlla eL(IIHCTBeHHoro qHCJIa. 

2.2.1 OCHOBa Ha maCHbIll: 11 qIITl!IO 

-M, -MTe Lfumau! Lfumaume! 

2.2.2. OCHOBa Ha comaCHblM D YtJ;apeHHe Ha OKomaHIIII: H rOB012IO" 

-n, -nTe roeopu! roeopumel 

2.2.3. OCHOBa Ha comaCHbIM D YL(apeHHe Ha OCHOBe: 11 Be"12IO 

-h, -hTe Bepb! Bepbme! 
2.3. 06paJoBaHIfe D yrroTpe6JIeHDe JIJIqHblX <pOPM D3yqaeMbIX marOJIOB KaK I TaK H II 

crrpH)J(eHIrn. 

3. CJIoBoo6pa30BaHHe: 

3.1. OT rrpHJIaraTeJIbHoro - cYIIIecTBHTeJIbHOe )J(eHCKoro pOL(a IIpH rrOMOmlI 

CY<P<pDKCOB - ocmb H - oma. 
3.2. OT maroJIa - cYIIIecTBHTeJIbHOe cpeL(HerO pOL(a rrpH rroMOIIIII cY<P<pHKCOB 

- aHue D - eHue . 
3.3. OT IIpHJIaraTeJIbHOrO - HapeqlIe Ha -OMY, -eMY C rrpDCTaBKOll no-

no-opY20MY, nO-npeJICHeMY 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpY)J(aIOmaH cpeL(a D 

YCTOllqIiBOe paJBIITDe. 

IIHCPOPMalllIOHHaH cpetJ;a. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTD II HpaBCTBeHHOCTb 

KUN,KlR, 
GEO, INI 
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2. I ')J(eMqyamHa baJITHHCKOro MOPSI 

• 
• 

• 

• 

• 

Pe'IeBOÜ 3THKeT . 

IIpHrnameHHe K .IJ,eÜCTBmo:){a6aume ... IlouoeM ... Iloeoe.M .. . 

06pameHHe K He3HaKOMbIM JllO)J,jIM: Pa3pemume enpoeumb ... MO;)ICHO 6ae 

no6eenOKoumb ... Ilpoemume 3a 6eenOKouem60 ... 

BbIpa)KeHHe cornaCIDI H HecornaCIDI: Tbl npa6(a). JJ e02JlaeeH(Ha) e mo6ou. JJ He 

npomu6. Tbl He npa6(a). JJ oYMalO UHa'le. 

Bblpa)KeHHe COMHeHIDI : Bp510 JlU... TpYOHO eKa3amb ... JJ6bl 3m020 He 

CKa3(fJf ... ){YMalO, 'Imo He emoum ... 

Bblpa)KeHHe CBOero )KeJIaHIDI: JJ6bl nomiffl(noUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

eXOOWl(-a) .. , 

• COBeTbI: JJ6bl noe06em06(fJf( a) nOCMompemb ... He xomume JlU 6bl noumu ... 

• IIpe.IJ,IIOJIO)KeHHe: B03MO;)ICHO... MO;)ICem 6blmb ... 

rpaMMaTH'IeCKHÜ MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1 PO.IJ, H 'IHCJIO MMeH cymecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cymecTBHTeJlbHblx. 

2. rJIarOJI. 

2.1. Cnpll)KeHHe rnaroJIOB 

2.2. rJIarOJIbI .IJ,BH)KeHIDI C rrpHcTaBKaMH 

B(O)- 60meJl 6õex(fJf 

BhI- 6blmeJl 6bleX(fJf 

y- ymeJl yex(fJf 

npH- npumeJl npuex(fJf 

nepe- nepemeJl nepeex(fJf 

no,lJ;(o)- nOOomeJl nooõex(fJf 

OT(O)- omomeJl omõeX(fJf 

c(o)- eomeJl eõeX(fJf 

0(06)- o6omeJl o6õex(fJf 

3a- 3ameJl 3aeX(fJf 

npo- npomeJl npoex(fJf 

2.3. BH,lJ;bI H BpeMeHa npHCTaBO'IHbIX rnaroJIOB ,lJ;BH)l(eHHlI. 

2.4. YnoTpe6JIeHHe rrpHcTaBO'IHbIX rnarOJIOB .IJ,BH)KeHIDI C npeMoraMH 

B( 0)- B 60meJl 6 a6mo6ye 

BhI- H3, Ha, B 6blmeJl u3 KJlaCca, 6bleX(fJf Ha OOP02Y, 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpy)Karoma1l cpe.IJ,a H 

YCTowIHBoe paJBHTHe. 

l1H<pOpMaIJ;HOHHa1I cpe.IJ,a. 

3.IJ,0poBbe H 6e30nacHocTb 

rpa)K,lJ;aHCKa1I HHHIJ;HaTHBa H 

rrpe.IJ,IIpHHM'IHBOCTb. 

KYJIbrypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,BIO, 

AJA,KIR, 
ARV,KUN 



3. 

y- B, Ha, U3, e, le, OT 
npu- B, Ha, U3, e, le, OT 
nepe- Qepe3,B,Ha 
no,a:(o)- le 
OT(O)- OT 
e(o)- e 
3a
npo-

B,Ha,1e 
Ha,a:, no,a: 

(', 

yuli!Jl 143 00Ma, yexClJl Ha KOHl1epm 
npuwiiJl K opyzy, npuexClJl C Oa'lu 

nepeu1i!Jl e opyzou lOlacc, nepeexClJl 'lepe3 Mocm 

noOoUliiJl KOOMY, noOöexClJl K ocmaHoeKe 

omoUliiJl om 00Ma, omöexClJl om ocmaHoeKU 

COUliiJl c aemo6yca, CöexClJl c OopOZU 

3aUliiJl e MaZa3UH, 3aexClJl Ha cmOfiHK)1 
npoUliiJl Hao pe'lKOU, npoexClJl noO MocmOM 

2.5. YrroTpeÕJIeHMe rrpMCTaBOqHblX marOJIOB ,ll,BM)I(eHIDI C rrpe,ll,JIOraMM 

MUMO Qepe3 HanpoTuB PSl,a:OM 
MUMO + P.n. npoumu MUMO MaZa3UHa 

lJepe3 + B.n. npoumu 'lepe3 napK 

Hanpomu6 + P.n. Hanpomue zocmuHul1bl 

PROOM e + T.n. PfiOOM c meampOM 

3. YrroTPeõJIeHMe BpeMeHblx KOHCTPYKIJ;MH Tlilla paHHeu oceHblO 
n030HUM ee'lepOM 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

XOQy 6hITh lepaeuBoii. 

PeqeBoii 3TUKeT . 

I1pMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! C npue30oM! 

OÕpaIll,eHMe K He3HaKOMbIM JIIOMM: Eyobme 006pbl ... MOJ/CHO eac no6ecnoKoumb ... 

Bblpa)l(eHMe corJIaCIDI M HecomaCIDI: Tbl npae(a). 5l cOZJlaCeH(Ha) c mo6ou. 5l He 

npomue. Tbl He npae(a). 5l 0YMalO UHa'le. 

KOMrrJIMMeHT II OTBeT Ha Hero: Y me6fi npeKpacHblu eK)1c! Cnacu6o! 

Bblpa)l(eHMe OIJ;eHKM: Heo6blKHoeeHHo! HU'lezo oco6eHHOZO! 

Bblpa)l(eHMe COMHeHIDI : BPfiO JlU... TpyOHO CKa3amb ... 5l6bl 3mozo He 

CKa3ClJl ... J(YMalO, 'lmo He cmoum ... 

Bblpa)l(eHMe CBoero )l(eJIaHIDI: 5l6blXOmeJl(-a) ... 5l6bl nOCMOmpeJl(-a) ... 

COBeTbr: 5l6bl nocoeemoeClJl(a) ... He xomume JlU ebl. .. 

OTBeTbI Ha BorrpOCbI OÕIlI,ero xapaKTepa 0 )l(II3HM, 3,ll,0pOBbe, ,ll,eJIax: XOPOUlO; 

HU'lezo; HOPMClJlbHO. 

I1pe,ll,rroJIo)l(eHMe: B03MO:J/CHO... MOJ/Cem 6blmb ... 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

OKPY)I(aIOIll,aH cpe,ll,a M 

YCTownffioe paJBMTMe. 

llHlpopMaIJ;MoHHaIl cpe,ll,a. 

3,ll,0pOBbe M õe30rracHocTb 

~eHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

INI,KUN 



1. 
1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

(\. 

rpaMMaTw.reCKHü MaTepHM. 

Cyn:(eCTBHTeJIbHoe. 

PO.n; H qHCJIO HMeH CYIlJ,eCTBHTeJIbHbIX 

CKJIOHeHHe JInqHbIX HMeH: 

Tpa.n;HQHOHHO PYCCKOro ynoTpe6JIeHIUI: K CBerrmaHe, 6e3 HBaHa 
HHOCTpaHHOrO rrpOHCXO)K.n;eHFUI: Y fl51UBU, C AHOpeCOM 

IIpHJIaraTeJIbHoe. 

rrOJIHOe H KpaTKOe npHJIaraTeJIbHOe, MX pa:mnqeHHe: 

KpaCUBblU - KpaCUB 
06pa30BaHHe KpaTKOÜ 4>OPMbI rrpHJIaraTeJIbHorO : 

M.p. 60zamblu - 60zam 
)K.p. 

Cp.p. 

6ozama5l 
6ozamoe 

60zama 
6ozamo 

MH.q. 60Zamble - 60Zambl 

4>OPMbI CpaBHHTeJIbHOÜ CTerreHH rrHJIaraTeJIbHoro: 

1) 
2) 
3) 

KpaCU6blU 
MOJ/OOOU 

KpaCUBee 
MOJ/O;)ICg 

UCKJllOlfeHU5l: XOPOUlUU -J/YlfUle 
nnoxou - XY;)ICe 

2.4. 4>OPMbI rrpeBocxo.n;HOÜ CTerreHH IIpHJIaraTeJIbHoro: 

CaMblU cmpozuu 
Hau6oJ/ee U3BecmHblu 

I""",, 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Vene keel (Bl) III planeeritud tundide arv: 35 -o 'P. peslSu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOID:ue TeMhI: 

Re paHO JIH .D:YMaTb 0 6Y.D:yrn;eH rrpo<peCCHH? 
.5I H M05I CeMb5I. 
Rarrm YBJIeQeHH5I. 

TeMaTUKa pa3BUTUH YCTHOH U IIUChMeHHOH pequ: 
1. CeMb5I H .D:OM 
1.1 ceMeHHble OTHOIIIeHH5I H POJIH B ceMbe, 
1.2 .D:OMaIIIHHe 3aH5ITH5I, 
1.3 PO.D:OCJIOBHa5I, 
1.4 .D:OM MeqTbI . 
2. 06pa30BaHHe H rrpocpecCH5I 
2.1 rrpo<peccHH H Heo6xoMMble rrpH HHX 3HaHH5I 
2.2 rrpo<peccHH H CBoHcTBa xapaKTepa, 
2.3 rrpeCTH)I(Hble rrpo<peccHH. I 

3. qeJIOBeK, HaYKa H TeXHHKa 
3.1 HH<poo6rn;ecTBo H ero rrp6JIeMbI. 
4. IIoBce.D:HeBHa5I )l(H3Hb 
4.1 3.D:OPOBbIH o6pa3 )l(H3HH, 
4.2 YBJIeQeHH5I, 
4.3 cBo6o.D:HOe BpeM5I H 6e30rracHocTb 

-- --- -- -



1. 
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He paHO JIH i1:YMaTh 0 6Yi1:ymeu npotJlecCHH? 

PeqeBOU 3THKeT . 

• BhIpa)KeHHe COmaCIDI H HeCOmaCmI: Tbl npa6(a). 51 C02JlaCeH(Ha) C mo6ou. 51 He 

npOmU6. Tbl He npa6(a). 51 0YMalO UHa'le. 

• BhIpa)KeHHe COMHeHIDI : Bp510 JlU... TpYOHO CKa3amb ... 51 6bl 3mOZO He 

CKa3aJl ... J(YMalO, 'Imo He cmoum ... 

• BhIpa)KeHHe CBoero )KeJIaHIDI: 51 6bl XomeJl(-a) ... MHe 6bl xOmeJlOCb ... 51 OYMalO, MHe 6bl 

nOHpa6WlOCb ... 

• BhIpa)KeHHe CBoero OTHomeHIDI: MHe no OYUle ... J(YMalO, MHe 3mo He nooxooum ... 

• COBeThI: 51 6bl nOC06em06aJl(a) ... He xomume JlU 6bl. .. 

• 3aKJllOQeHHe 06C)')Ki1:eHIDI, i1:Hcnyra, i1:HCKyCCHH: HmaK; IIoo6eoifM umozu 

• OTBeThI Ha BonpOChI o61l1ero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3,l1,0pOBhe, ,lI,eJIax: XOPOULO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO. 

• IIpe,ll,noJIo)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

rpaMMaTwqeCKHH MaTepHM. 

1. CYllIecTBHTeJIhHoe. 

1.1 PO,ll, H quCJIO HMeH cYllIecTBHTeJIhHI.IX 

1.2 CKJIOHeHHe cYllIecTBHTeJIhHI.Ix. 

1.3. COrJIaCOBaHHe 

2. rJIarOJI. 

2.1. CnpH)KeHHe rJIarOJIOB 

2.2. YnpaBJIeHHe: 

rJIarOJIhI CTaTh - KeM? - T.n. 

pa60TaTh - KeM? - T.n. 

pa)J,oBaThcH - qeMY? - )J;.n. 

3. IIpe,ll,JIorH 

3.1. YnoTpe6JIeHHe npeMoroB B H HA 
4. CJIoBoo6paJoBaHHe: 

4.1. H3 npHJIaraTeJIhHOrO - cYllIecTBHTeJIhHOe )KeHCKOro po,ll,a npH nOMOIllH 

Cy<pqlHKCOB - ocmb H - oma. 
4.2. H3 maroJIa - cYllIecTBHTeJIhHOe Cpe,ll,Hero po,ll,a npH nOMOIllH CY<P<pHKCOB 

- anue H - enue . 

~ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

06YQeHHe Ha npOTH)KeHHH 

BceH )KH3HH H IlJIaHHpOBaHHe 

Kapheph!. 

OKpY)KaIOllIaH cpe,ll,a H 

YCToifqHBoe paJBHTHe. 

I1H<popMaIIHOHHaH cpe,ll,a. 

TeXHOJIOrHH H HHHoBaIIHH. 

3,l1,0pOBhe H 6e30nacHocTh 

rpa)K,lI,aHCKaH HHHIIHaTHBa H 

rrpe,ll,npHH~BocTh. 

IJ;eHHocTH H upaBcTBeHHocTh 

INI 
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H U MOSl CeMhSl 

Pe'leBOM 3TMKeT . 

• KaK OTBeTMTb Ha BonpOCbI aHKeTbI 0 ceMbe 

• BbIpIDKeHMe COnIaCMH M HecomaCMH: Tbl npaB(a). 51 C02JlaCeH(Ha) C mo6ou. 51 He 

npomUB. Tbl He npaB(a). 51 oYMalO UHatte. 

• Bblpa)l{eHMe COMHeHMH : BpJto JlU... TpYOHO CKa3amboo. 516bl 3mozo He 

CKa3aJloo./{YMalO, ttmo He cmoumoo. 

• BbIpa)l{eHHe CBoero OTHOrneHMH: MHe no OYUleoo. /{YMalO, MHe 3mo He nooxooumoo. 

• BbIpa)l{eHlle cBoero )l{eJIaHMH: 516bl nOUleJl(nOUlJla) oo. 516bl nOCMOmpeJl(-a) oo' 516bl 

CXOOWl(-a) oo. 

• COBeTbI: 516bl nOCOBemOBaJl( a) oo. He xomume JlU Bbl oo. 

• Bblpa)l{eHMe o.n:06peHMH M nOXBaJIbI: MHe KpynHo nOBe3JlOoo. 51 CttUmalO, mbl 

nocmynWl(-a) npaBWlbHOoo. 

• üTBeTbI Ha BonpOCbI 061IIero xapaKTepa 0 )l{M3HH, 3):(opOBbe, ):(eJIax: XOPOUlO; 

Huttezo; HOPMaJlbHO. 

rpaMMaTM'leCKMM MaTepMaJI. 

1. CYlIIecTBMTeJIbHoe. 

1.1 PO.n: M '1MCJIO MMeH cYlIIecTBMTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHMe cYlIIecTBMTeJIbHblx. 

1.3. CKJIOHeHMe cYlIIecTBMTeJIbHbIX, MMelOlIIMX IjJOpMY TOJIbKO MH. 'I: õemu, moõu 
1.4. Y norpe6JIeHHe pa3HoKopeHHbIX IjJOPM 'l(?llooe« - IlIOÕU C '1MCJIMTeJIbHbIMM: 

1 + 'tellOoe« 

2,3,4 + 'teJlooe«a 

0,5,6, 7, 8,9,5 - 12 + 'teJlooe« 

1.5. CKJIOHeHHe cYlIIecTBMTeJIbHbIX TMna Mamb, ÕO'tb 

2. IIpMJIaraTeJIbHoe 

2.1 npMTH)l{aTeJIbHOe npMJIaraTeJIbHOe 

2.1.1 oõpa30BaHMe npMTH)l{aTeJIbHbIX npUJIaraTeJIbHbIX OT CYlIIecTBMTeJIbHbIX )l{eHCKOro U 

MY)l{CKOrO po):(a Ha - a : MaMa - MaMUH, OJlJt - OJlUH 

2.1.2 CKJIOHeHHe npMTH)l{aTeJIbHbIX npMJIaraTeJIbHbIX: MaMUH, OJlUH 

.1"'"\ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3, 3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

HHljJopMaIlMOHHaH cpe.n:a. 

3):(0poBbe M 6e30nacHocTb 

rpIDK.n:aHcKaH HHMIlMaTMBa M 

rrpe.n:rrpMMM'lMBOCTb. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHMe. 

QeHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

!NI, KIR 
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HawH YBJIeqeHHH. 

PeqeBOM 3THKeT . 

• IIpFIBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! C npue300M! /{o6po 

nOJICaJl06amb! 

• 06palIl;eHHe K He3HaKOMbIM mOAAM, HHTepBblO: Pa3peUlUme cnpocumb ... MOJICHO 6ac 

no6ecnoKoumb ... Ilpocmume 3a 6ecnoKoucm6o ... 

• BbIpa)KeHHe COrJIaCIDI H HeCOrJIaCmI: Tbl npa6(a). JJ C02JlaCeH(Ha) C mo6ou. JJ He 

npomu6. Tbl He npa6(a). JJ oYMalO UHa'le. 

• BbIpa)KeHHe COMHeHmI : Bp510 JlU... TpYOHO CKa3amb ... JJ6bl 3m020 He 

CKa3aJl ... /{YMalO, 'Imo He cmoum ... 

• BbIpa)KeHHe CBoero )KeJIaHIDI: JJ6bl nOUleJl(nOUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• COBeTbI: JJ6bl nOC06em06aJl(a) ... JJ OYMalO, 'Imo Haoo ... 

• OTBeTbI Ha BOIIPOCbI o61I1;ero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.n:0poBbe, .n:eJIax: XOPOUlO; 

HU'Ie20; HOPMaJlbHO. 

• IIpe.n:rroJIo)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

• BbIpa)KeHHe y.n:HBJIeHIDI: Bom me6e uHa! Kmo 6bl U02 nooYMamb! 

fpaMMaTIfqeCKHM MaTepHaJI. 

1. CHHTaKCHC. 

1.1. IIpH.n:aTOqHbIe rrpe.ll:JlO)KeHIDI, BbIpa)KaIOIII;He: 

1.1.1. YCJIOBHe: ECJlu 6bl JlCU6eme 6 oepe6He, K)lnume co6aK)l. 

1.1.2. IleJIb: JJ XooUJl(-a) Ha 6blcma6K)1 co6aK, 'Im06bl K)lnumb l/feHKa. 

1.1.3. BpeM51:: OHU JlCOaJlU, nOKa co6aKa 6epHemC51. 

1.104. rrpIfqHHY: Co6aKu He Jl10651m OOUHO'leCm6a, n03moMY UX He cmoum OCma6Jl51mb 

OOMa OOHUX. 

2. rropH.n:KoBbre qHCJIHTeJIbHbIe 

2.1. 06pa30BaHHe rropH.n:KoBbIX qHCJIHTeJIbHbIX 

2.2. po.n: H CKJIOHeHHe rropH.n:KoBbIX qHCJIHTeJIbHbIX 

2.3. <popMa om... i)o ... 

1'""\ 

1.1, 1.2, 1.3, 104,2.1,2.2, 
2.3,204,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,404,5 

06yqeHHe Ha rrpOTH)KeHHH 

BceM )KH3HH H IlJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpy)KalOlII;aH cpe.n:a H 

YCTOH<IHBOe paJBHTHe. 

IIH<p0pMaIlHoHHaH cpe.n:a . 

TeXHOJIOrHH H HHHOBaIlHH. 

3.n:opoBbe H 6e30rracHocTb 

fpa)K.n:aHCKaH HHHIlHaTHBa H 

rrpe.n:rrpHHMqHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

KUN,KEH, 
TÖÖ,MUU, 
KIR 
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Õppeaine: Vene keel (BI) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
• omandab võõrkeele tasemel B 1.2; 
• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
• saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
• kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 

seisukohti ja plaane; 
• koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
• arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
• tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 

vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 
• kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 
• seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 
• seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaaiides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelneo 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
2.4. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhi sõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3.4.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.5.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada ko gemusi, tundeid ja sündmusi; 
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4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus: 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeidja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. AHTH,I1;ea MeTca, JII060Bb THToBa Yqe6HHK PyccKoro 5I3bIKa ,I1;JI5I rHMHa3HH «CTpaHbI 
H JIIO,I1;H» Tallinn Koolibri 2002 

2. AHTH,I1;ea MeTca, JII060Bb THToBa Pa60QM TeTpa,I1;b K YQe6HHKY pyccKoro 5I3bIKa ,I1;JI5I 
HMHa3HH «CTPaRbI H JIIO,I1;H» Tallinn Koolibri 2002 

3. H.3aMKOBa5I, H.MoHceeHKo YQe6HHK pyccKoro 5I3bIKa «TpY,I1;HO 6bITb MOJIO,I1;bIM» 
TaJIJIHHH Koolibri 1999 

4. H.3aMKoBM, H.MoHceeHKo Pa60QM TeTpa,I1;b K yqe6HHKY pyccKoro 5I3bIKa 
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õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
06YQalOIUHe TeMbi: 

1. )J;OMa xopomo, a B rOCTl'IX HHTepeCHee 
I 2. .5I3bIK )l;0 KHeBa )l;OBe)l;eT 

3. MbI e)l;eM B Poccmo 

4. XO'IY 3aBoeBaTb MHp 

I 

TeMaTHKa pa3BHTHSI YCTHOH H nHcbMeHHoH peQH: 

1. 1JeJIOBeK H 06mecTBo 

I 

1.1. POJIH 'IeJIOBeKa B 06mecTBe 

1.2. 06meHlle JIIO)l;eil: pa3HbIX KYJIbryp 

1.3. TOJIepaHTHocTb 
! 

1.4. B3aHMOOTHOmeHIDI C OKpY)KaIOmHMM 

1.5. HaIIHOHaJIbHOCTH 

2. .5I3bIK MOil: - il:Pyr MOil: 

2.1. IIOJIHrJIOTbI H MHHH-IIOJIHrJIOTbI 

2.2. 3Ha'IeHHe H3bIKa B cOBpeMeHHoM MHpe 

2.3 Ba)KHOCTb 1I3yqeHIDI HHOCTpaHHbIX H3bIKOB 

2.4 B3aHMOIIOHHMaHHe, HOBbIe )l;PY3bH 

2.5 HOBbIe B03MO)I{HOCTH 

2.6 <ppa3eOJIOrH3MbI 

3 1JeJIOBeK, HaYKa H TeXHHKa 

3.1 HH<p006mecTBo M ero IIp06JIeMbI 

3.2 KOMIThIOTep B Hameil: )KM3HM 

4 Me)l;Ma 

4.1. peKJIaMa 

4.2. 06'bHBJIeHID! 

4.3. MH<popMaIIMH B HHTepHeTe 

5 POCCMH 

5.1. rypMCTH'IeCKa IIOe3)l;Ka (MCTOpIDI M )l;OCTorrpHMe'IaTeJIbHOcTM) 

5.2. xapaKTepMcTMKa TypMCTH'IeCKOrO 06'beKTa 

5.3. )l;eJIOBaH IIOe3)l;Ka ()l;eJIOBOe 06meHlle) 

5.4. KYJIbTYPHaH )KM3Hb (Tearp) 



1. 

(\. 

)1;oMa XOPOIllO, a B rOCHIX HHTepeCHee 

PeqeBOM 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! Ilpueem! C npue300M! ,l(06po 

nOJICaJlOeamb! 

• IIpocb6a OÕbHCHHTb, YTOqHJiTb qTo-Jm6o: 06õRCHume, nOJICaJlyucma, ... Iloemopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M021lU 6bl ymO'/HUmb ... 

• BbIpmKeHHe pa.L(OCTH, BOCTopra: 3mo 300poeo! 3mo npocmo npeJleCmb! 

• BbIpmKeHHe cBoero )KeJIaHHH: JJ6bl nOUle.n(nOUJJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) .'. 
• OTBeTbI Ha BorrpOCbI 06IIIero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.L(0pOBbe, .L(eJIax: XOPOUIO; 

Hu'tezo; HOPMaJlbHO 

• BbIpmKeHHH O.L(06peHHH/HeO.L(06peHHH: OmllU'tHaR UOeR! He OYMalO, 'tmo6bl ... 

• BbIpmKeHHe Y.L(HBJIeHHH: Bom 3mo Hoeocmb! Kmo 6bl MOZ nOOYMamb, 'tmo ... 

1. 
1.1. 
1.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 
3.2. 

rpaMMaTwqeCKHM MaTepHaJI . 
CYIIIeCTBHTeJIbHoe. 
PO.L( H qHCJIO HMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 
CKJIOHeHHe cYIIIeCTBHTeJIbHbIX 

IIpHJIaraTeJIbHoe 
CornacOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C cYIIIeCTBHTeJIbHbIM B po.L(e qHCJIe H rra.L(e)Ke. 

rJIaroJI. 
CrrpH)KeHHe rJIarOJIOB. 
rJIarOJIbI .L(BH)KeHHH: xooumb - uomu 

e30Umb - examb 

ye3J1Camb - yexamb 

npUe3J1Camb - npuexamb 

3.3. CrrpH)KeHHe rnaroJIOB .L(BH)KeHHH. 
3.4. COCJIaraTeJIbHOe HaKJIOHeHHe: rrporne.L(rnee BpeMH rnarOJIa + qaCTHIIa 6bl 

JJ ebI6paJl/-a 6bl ... 

4. IIpeMO)KeHHe 
4.1. BbIpa)KeHHe ileJIM: 5I noexaJl/-a 6bl B IIpary, 'tmo6bl oCMoTPeTb ... 
4.2. BbIpa)KeHHe BpeMeHH: yrroTpe6JIeHHe KOHCTPYKIIHM 

nOCJle + P.n. BcmpemUMcR nOCJle ypoKoe. 

B HaqaJle + P.n. OJlez npueoem 6 ualume HeOellU 

B KOHile + P.n. B KOUll,e y'te6HOzo zooa Kllacc noeoem Ha 3KCrypculO 

B TeqeHHe + P.n. Coaume perjJepambl 6 meileuue HeOellU 

no (KaKHM .L(HSlM?) + )1;.n. JJ xOJlC)le 6acceuH no 'temeepzClM 

Qepe3 (KaKoe BpeMSI?) + B.n. lfepe3 oea OHR Hacmynum eocKpeceHbe 

5. 5I3bIKoBbIe Cpe.L(CTBa MH orrHcaHHH qepT xapaKTepa 

~ 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)KaIOIIIaH cpe.L(a H 
YCToMHBoe pa3BHTHe. 
IIH!POPMaIlHoHHaH cpe.L(a. 
3.L(0pOBbe H 6e30rracHocTb 
KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 
IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,ARV, 
KUN 



2. 

o 

H3h1K ));0 KHeBa ));OBe));eT 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! e npUe30oM! J(06po 

nOJICaJlOeamb! 

• IIpocb6a 06'bHCHMTb, YTO'IHHTb 'ITo-JIH6o: 06õ5lCHUme, nOJICaJlyucma, ... IIoemopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblp(l)l(eHHe cBoero )J{eJIaHHH: JJ 6bl nOUli!Jz(nOUJJw) ... JJ 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ 6bl 

cxoowz(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BonpOCbI o6IIJero xapaKTepa 0 )J{M3HM, 3));0pOBbe, ,neJIax: XOPOUlO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO 

• BbIpa)J{eHHH o,no6peHHH/HeO));o6peHHH: OmJJU'IHa5l UOe51! He oYMalO, '1m06bl ... 

• IIoxBana M KOMnJIHMeHT: e mo6ou UHmepeCHO o6U{ambc5I! 

• CTpYKrypa JIH'IHOro nMCbMa 

• <l>pa3eOJIOrH3MbI 

l. 
l.1. 
1.2. 
3. 
2.1. 
3. 
3.1. 
4. 
4.1. 
4.1.1 

4.1.2. 

4.2 
4.2.1. 

4.2.2. 

5. 

rpaMMaTH'IeCKMH MaTepMan . 

CYIIJeCTBMTeJIbHoe. 

PO)); M 'IMCJIO liMeH CYIIJeCTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHMe CYIIJeCTBMTeJIbHbIX 

IIpHJIaraTeJIbHoe 
COrJIaCOBaHMe npMJIaraTeJIbHbIX C cYIIJeCTBMTeJIbHbIM B po,ne 'IMCJIe M na,ne)J{e. 

rJIarOJI. 

CnpH)J{eHMe maroJIOB. 

IIpe,nno)J{eHlie 

BbIpa)J{eHMe ~eJIM: 

npocToe npe,nno)J{eHMe: C npe,nnoraMM 

.l1:JISI + P.n. J(Jl5l 3aH5ImU5l513blKaMU mpe6yemc5I epeM5I 

e u;eJIblO + P.n. OH noexaJl e AH2JlUlO e l(eJlblO npaKmUKOeambC5I e 5l3blKe 

CJIO)J{Hoe npe,nnO)J{eHMe: C COI03aMH 

QT06bI lJmoõbl eblY'lumb 5l3blK, Haoo MHOZO '1Umamb U zoeopumb 

.l1:JISI Toro, QT06bI J(Jl5l m020 'ImOÕbl eblY'lumb 5l3blK, HaOo ... 

BbIpa)J{eHMe ycrynKM: 

npOCToe npe,nnO)J{eHMe: 

HeCMompR Ha l1JlOXYlO nozoOY, Mbl noUlJlu ZYJl5lmb 

npM,naTO'IHOe npe));JIO)J{eHMe: 

XOfllJl 51 cucmeMamU'IeCKU Y'ly MameMamury, y MeH5I l1JlOXue OZfeHKU 

HeCMompR Ha mo, 'Imo 6blJl n030HUu '1ac, Mbl eblUlJlU nozYJl5lmb 

06pa30BaHMe <ppa3eOJIOrH3MOB 

i'l 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06Y'!eHMe Ha npOTH)J{eHMM BceH 

)J{M3HM M nnaHMpOBaHMe 

KapbepbI. 

OKpY)J{aIOIIJaH cpe,na M 

YCTOH'IHBOe pa3BMTMe. 

MH<popMa~MOHHaH cpe,na. 

3,nopOBbe M 6e30naCHOCTb 

rpa)J{,naHCKaH MH~aTHBa M 

npe,nnpHHM'IHBOCTb. 

KYJIbrypHoe caMOC03HaHMe. 

u,eHHOCTM M HpaBCTBeHHOCTb 

GEO, EKE, KIR, 
AJA,KUN 



3. 

f'i 

MM e~eM B POCCDID. 

PelJ:eBOH 3TliKeT . 

• fIpliBeTcTBlie li OTBeT Ha Hero : 30paecm6)lume! IIpueem! e npue300M! J(06po 
nOJICaJlOeamb! 

• fIpocb6a 06õHCHliTb, YTOlJ:HliTb lJ:TO-JIli6o: 06õRCHume, nOJICaJlyucma, ... IIoemopume, 
nOJICaJlyucma, .,. Bbl He M02JlU 6bl ymOlJHUmb ... 

• BbIpa)l(eHlie CBoero )l(eJIaHliH: JJ6bl nouli!Jl(noUlJla) .. , JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 
CxooUJl(-a) ... 

• BbIpa)l(eHliH o~o6peHlrn/Heo~o6peHliH: OmllUlJHaR uoeR! He oYMalO, lJm06bl ... 

• 06õHBJIeHliH 

• 3HaKoMcTBO 6e3 rrocpe~HliKa: Pmpewume npeocmaeumbcR, 51 - ..... 

• fIeperoBopbI 

• fIplirJIarrreHlie li OTBeT: MOJICem, CXOOUM ... - e yooeOJlbCmeUeM! 

• OTKa3 OT rrpe)l.JIO)l(eHliH: OtteHb JlCaJlb, HO .. . 
• BbIpa)l(eHlie co6cTBeHHoro MHeHlUI: JJ oYMalO ... , IIo-MoeMY ... 

• OmIcaHHe TypHCTHlJ:eCKOrO 06õeKTa 

lpaMMaTHlJ:eCKHÜ MaTepHaJI . 

1. CyrrrecTBHTeJIbHoe. 

1.1. Po~ H lJ:HCJIO HMeH cyrrrecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cyrrrecTBHTeJIbHbIX 

1.3. 06pa30BaHHe <pOPMbI po)J,HTeJIbHoro rra~e)l(a MHO)l(eCTBeHHoro lJ:HCJIa 

1.3.1. 
1.3.2. 

2. 
2.1. 
3. 
3.l. 
4. 

5. 
6. 

cyrrrecTBHTeJIbHblx: 

0603HalJ:eHHe KOJIHlJ:eCTBa: Ü<OJlbKO? 

B COlJ:eTaHHH C HapelJ:liHMHMH020, MaJlO, CKOJlbKO, HeCKOJlbKO 
1 + lI.rr. e~.q. : eOJlK, Mope, peKa. 
2; 3; 4 + P.n. e~.q. : eOJlKa, MOpR, peKu 
5 ••• 20 + P.rr MH.q. : BOJIKOB, MopeH, peK. 

fIpHJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX C cyrrrecTBHTeJIbHbIM B pO)J,e lJ:HCJIe H rra)J,e)l(e. 

lJIaroJI. 

CIIpH)l(eHHe rJIarOJIOB. 

YrroTPe6JIeHHe rrpe)J,JIOrOB B, HA, H3 rrpH 0603HalJ:eHHH KOHKpeTHoro MeCTa 

)J,eücTBliH H HarrpaBJIeHliH )J,BH)l(eHliH: 

e30UJl B TaJlJlUHH (B.n.); 6blJl B TaJlJlUHHe (II.n.) 
e30UJl HA o3epo (B.n.); OmOblXaJl HA o3epe (II.n.) 
npuexaJl H3 TaJlJlUHHa; eepHYJlCR e 03epa (P.n.) 

513bIKoBbre cpe)J,cTBa Be)J,eHliH rreperoBopoB 

513bIKoBble cpe)J,cTBa 6ece)J,bI 0 TeaTpe 

I~ 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06Y1IeHHe Ha rrpOTH)l(eHHH Bceü 

)l(H3HH H rrJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpy)l(aIOrrraH cpe)J,a H 

YCTOMlJ:liBOe pa3BliTHe. 

MH<popMaU;HOHHaH cpe)J,a. 

TeXHOJIOrHH H HHHOBaQHH. 

3)J,opOBbe H 6e30rraCHOCTb 

lpa)l()J,aHCKaH liHHu;HaTHBa H 

IIpe)J,IIpHHMlJ:liBOCTb. 

KYJIbTYpHOe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

GEO,AJA, 
KUN, KIR, ARV 



4. 

('""\ 

XOqy 3aBOeBaTh MUP 

Pe1J:eBOH 3TUKeT . 

• llpUBeTCTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cmeyume! llpU6em! e npUe300M! /{o6po 

nOJICaJl06amb! 

• llpOCb6a 06bHCHHTb, YT01J:HHTb 1J:TO-JIH6o: 06b5lCHUme, nOJICaJlyucma, ... l106mopume, 

nOJICaJlyucma, .,. Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• BbIpa)KeHlle CBoero )KeJIaHHH: 516bl nou1i!Jl(noUlJla) ... 516bl nOCMOmpeJl(-a) ... 516bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BOrrpOCbI o6ru:ero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.n:opOBbe, .n:eJIax: XOPOUlO; 

HU'Ie20; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHHH o.n:06peHmr/Heo.n:o6peHHH: OmllU'IHaR uoe5l! He oYMalO, '1m06bl ... 

• llOXBaJIa H KOMIlJIHMeHT: Y me651 npeKpacHblu 6K)1c! Tbl npeKpaCHO 6bl2Jl5l0UUlb! 

• 06bHBJIeHHH 
• 3HaKOMCTBO 6e3 rrocpe.n:HHKa: PmpeUlume npeOcma6UmbC5I, 51 - ..... 

• Bblpa)KeHlre co6cTBeHHoro MHeHHH: 51 C'IumalO 3mo 6aJJCHblM /{YMalO, 'Imo 3mo He maK 

• ,[(OCToHHcTBa H He.n:OCTaTKM: Tbl M02/-Jla 6bl 60JlbUle CJleOUmb 3a ... 

• 06bHcHeHHH B mo6BH H CHMrraTHH: Tbl MHe Hpa6UUlbC5I! Tbl Heo6blKHo6eHHblu '1eJl06eK 

IpaMMaTHlJeCKHH MaTepHaJI . 

1. Cyru:ecTBHTeJIbHoe. 
1.1. PO.n: H 1J:HCJIO HMeH cyru:ecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHlle CJIOB MY)KCKOrO H )KeHcKoro po.n:a Ha -b : yqHTeJIb, mempaob 

1.3. CKJIOHeHHe cyru:eCTBHTeJIbHbIX Ha -M5l: 6peM5I; UM5I 

3. llpHJIaraTeJIbHOe 
2.1. COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C cyru:ecTBHTeJIbHbIM B po.n:e 1J:HCJIe H rra.n:e)Ke. 
3. lJIaroJI. 
3.1. CrrpH)KeHHe maroJIOB. 
3.2. 06paJoBaHlle COCJIaraTeJIbHOrO HaKJIOHeHmr: 

rrpome.n:mee BpeMH marOJIa + 1J:aCTHlla EbI: 
51 C yOo60JlbCm6UeM cxo{)ulll-a 6bl Ha 6blcma6K)1. 

4. Orrpe.n:eJIeHHe: 
4.1. COrJIaCOBaHHoe: JlumepamypHoe npou36eOeHue, OemCKaR MY3blKa 

4.2. HecomaCOBaHHoe: npoU36eOeHue Jlumeoamypbl, MY3blKa OJl51 Oemeu 

4.3. YrrOTpe6JIeHlre orrpe.n:eJIeHHH 

,~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06Y1IeHHe Ha rrpOTH)KeHHH BceH 
)KH3Hll H rrJIaHlIpoBaHHe 
KapbepbI. 
OKpY)KaIOru:aH cpe.n:a H 
YCToiI'IUBoe paJBHTHe. 
I1.m!JOpMaIlHOHHaH cpe.n:a. 
3.n:opOBbe H 6e30rraCHocTb 
Ipa)K.n:aHcKaH HHllIIHaTUBa H 
rrpe.n:rrpHHM1J:UBOCTb. 
IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

INI, KIR, ARV 
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õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOIIJ,He TeMbi: 

1. BCTPetIa C YKpalfHoü 

2. lJexIDl H tIeXH 

3. Bac npHmaIllalOT IIOJIbIlla H EOJIfapHH 

TeMaTHKa pa3BHTHSI YCTHOU H IIHCbMeHHou peQH: 

06II(Me CBeJIeHHH 0 CJIaBHHCKHX cTPaHax: 

1. reorpa<pHtIeCKOe IIOJIO)KeHHe 

2. KJIHMaT 

3. rrpHpOJIa 

4. HaCeJIeIme 

5. JIeHe)KHaH eJIHHHl(a 

6. npoMbIlIIJIeHHOCTb 

7. CeJIbCKOe X03HMCTBO 

8. HCTOPHH 

9. <popMa rrpaBJIeImH 

10. Hal(HOHaJIbHaH CHMBOJIHKa 

11. HapOJIHOe TBOptIeCTBO 

12. HCTOPHH 

13. JIOCTonpHMetIaTeJIbHOCTH 

14. KYJIbTypHaH )KH3Hb 

15. BepoHCrrOBeJIaHHH 

16. TPaJIHl(HOHHbIe 06PHJIbI il rrpa3JIHHKH 

17. Hal(HOHaJIbHaH KYXHH (6JI1OJIa) 

18. ilCKYCCTBO 

19. npHKJIaJIHOe HCKYCCTBO 

20. CBH3H C 3cToHHeü: 

20.1. reorpa<pHtIeCKaH CBH3b(MHrpal(HH) 

20.2. HCTOpHtIeCKaH CBH3b 

20.3. KYJIbTYPHbIe CBH3H 
I 20.4. KYJIbTYPHO-HCTOpHtIeCKHe TPaJIHl(HH 



f', 

1JeJIOBeK H HHIPOOÕmeCTBo 

1. KOMlIblOTep B HaIIIerr )KH3HH 

2. Me.D:Ha 

3. HHIPOpMaU:IDI B HHTepHeTe 

1. I BCTpeqa C YKpaHHoii. 

Pe'IeBoii 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! llpueem! e npue300M! /(06po 

nOJICaJlOeamb! 

• IIpocbõa OÕõHCHHTb, YTO'IHHTb 'ITO-JIHÕO: 06õ5lCHUme, nOJICaJlyucma, ... lloemopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)KeHHe CBoero )KeJIaHillI: 5l6bl nozueJl(nOlUJla) .,. 5l6bl nOCMOmpeJl(-a) ... 5l6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• 3HaKOMCTBO õe3 IIOCpe.D:HHKa: Pmpezuume npeocmaeUmbC5I, 51 - .... . 

• llHlPopMaU:HH IIO TeJIelP0Hy: Mozy JlU 51 nOJlY'lumb uHfjJOpMaljUIO .. . 

• CTpYKrypa JIH'IHOro IIHCbMa 

• 0IPOpMJIeHHe rypHCTH'IeCKOrr IIOe3.D:KH 

• YKa3aHHe .D:opom: KaK ooumul ooexamb Oo ... 

• 3aKa3 HOMepa B rOCTHHHI.(e H aHHyJIHpOBaHHe 3aKa3a: 3a6poHupyume HOMep Ha UM5I ... 

AHHYJlUpyume 3aKm HOMep ... 

• 3alIOJIHeHHe KapTO'IKH rOCTH B rOCTHHHI.(e 

rpaMMaTH'IeCKHH MaTepHM . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1. PO.D: H 'IHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.1. ComacoBaHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B pO.D:e 'IHCJIe H IIa.D:e)Ke. 

3. rJIaroJI 

3.1. OCHOBHbIe 3Ha'IeHillI marOJIOB cOBepIIIeHHoro BH.D:a(CB) : 3aKOHQeHHOCTb; 
pe3YJIbTaTHBHocTb; 
o.D:HoKpaTHocTb 

3.2. OCHoBHble 3Ha'IeHillI marOJIOB HecoBepIIIeHHoro BH.D:a(HCB): IIpou:ecc; 

3.3 ClIpH)KeHHe rJIaroJIOB HCB H CB BH.D:a 

omKpbleamb - omKpblmb 

MHoroKpaTHocTb. 

I"""\, 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpy)KaIOmaH cpe.D:a H 

YCToii'IHBoe pa3BHTHe. 

llHIPOpMaU:HoHHaH cpe.D:a. 

3.D:0pOBbe H õe30lIacHocTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,AJA, 
KIR,ARV, 
KUN,MUU 
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cmpoumb - nocmpoumb 
3.4 06pa30BaHHe CPOPM HacTOHIUero BpeMeHH maroJIoB(HCB) 

omKpbI6G1o(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
cmpolO (-UUl b, -um, -UM, -ume, -Rm) 

3.5. 06pa30Bamle CPOPM IIpollIe,Il,llIerO BpeMeHH maroJIoB(HCB H CB) 

omKpbI6art(-Jta, -lIO, -lIU) - OmKpblJ/(-lIa, -lIO, -lIU) 
cmpOUJ/(-lIa, -lIO, -lIU) - nocmpOUJ/(-lIa, -lIO, -lIu) 

3.6. 06pa30BaHHe CPOPM 6Y.lIYIUero BpeMeHH maroJIoB(HCB H CB) 

EyiJy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) omKpbl6amb - omKpolO(-eutb, -em, -eM, -eme, -10m) 
EyiJy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) cmpoumb - nocmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -Rm) 

3.7. 06pa30BaHHe CPOPM rrOBeJIHTeJThHoro HaKJIOHeHHH maroJIa(HCB H CB) 

OmKpbl6aii! - OmKpoii! 
Cmpoii! - IIocmpoii! 

3.8. 06pa30BaHHe BH,Il,OBbIX rrap marOJIOB: 

3.8.1. C rroMOIUbIO rrpHcTaBoK: 

'lUmamb - llPO'lUmamb 
360Humb -IIO360Humb 
nucamb - HAnucamb 
iJellamb - CiJellamb 

3.8.2. C rroMOIUbIO CYCPCPHKCOB: 

oCHo6Amb - OCHo6bIBAmb 
iJamb - iJaBAmb 
peUlAmb - peUlHmb 

3.9. pa3HoKopeHHble rrapbl: 

6pamb - 63Rmb 
4. [JIarOJIbl ,Il,BIDKeHHH: 3ae3)KaTb - 3aexaTb 

e3,Il,HTb - Cbe3,Il,HTb 

IIpoe3)KaTb - rrpoexaTb 

IIpHe3)KaTb - IIpHexaTb 

,Il,OXO,Il,HTb - ,Il,OHTH 

exaTb - rroexaTb 

5. 513blKoBble Cpe,Il,CTBa ,Il,JIH )J,JIH xapaKTepHcTHKH cTPaRhI 

2. ~eXHSI H qeXH 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, OKpY)KaIOIUM cpe,Il,a H GEO, AJA, 
Pe'IeBOH 3THKeT . 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, YCTOlfqHBOe pa3BHTHe. KIR,ARV, 

4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 JlIHcpopMaUHoHHaH cpe,Il,a. KUN,MUU 

• I1pHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 3iJpa6cm6yiime! IIpu6em! C npUe3iJoM! ,l(06po 3,Il,0pOBbe H 6e30rraCHOCTb 

nOJICart06amb! KYJThTYpHOe caMOC03HaHHe. 

• I1pocb6a 06bHCHHTb, YTO'IHHTb 'ITO-JIH6o: 06õRcHume, nOJICartyiicma,... II 06mopume, QeHHOCTH H HpaBCTBeHHOCTb 



(\ 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymOttHUmb ... 

• Bblpa)KeHlle CBOerO )KeJIaHIDI: JJ6bl nouli!Jl(noUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• BbIpa)KeHIDI IIpM OIIMCaRMM rrpeMMyru:eCTB M HeL\OCTaTKOB MHL\MBML\YaJIbHOrO M 

rpYIIIIOBOrO TypM3Ma: JJ c606ooeH/ c606o0Ha 6 6b16ope np02paMMbl - np02paMMa 

3apaHeenpOOYMaHa 

• Bblpa)KeHMe BOCTOpra: KaKOe ttyOO! BoCXUmUmeJlbHO! 

• OIIMCaHMe L\OCTorrpMMelJaTeJIbHOCTeH ropOL\a 

• COBeTbI TypMCTaM: JJ 6bl nOC06em06aJl/-a ... 

rpaMMaTIfqeCKMH MaTepMaJI 

1. Cyru:ecTBMTeJIbHoe. 

1.1. POLI M lJMCJIO MMeH cyru:ecTBMTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHMe cyru:ecTBMTeJIbHbIX 

2. IIpMJIaraTeJIbHoe 

2.2. COrJIaCOBaHMe rrpMJIaraTeJIbHbIX C cyru:ecTBMTeJIbHbIM B pOL\e lJMCJIe M IIaL\e)Ke. 

3. COlJeTaHMe KOJIIfqeCTBeHHblX lJMCJIMTeJIbHbIX C cyru:ecTBMTeJIbHbIMM M 

IIpMJIaraTeJIbHbIMM: 

3.1. 1 + I1MeHMTeJIbHbIH IIaL\e)K eLI. lJ. 

OOUH H06blU ytte6HuK / OOHO 6K)iCHoe R6JlOKO 

3.2. 2, 3, 4: cyru:ecTBMTeJIbHOe P.II. eL\.lJ. + rrpMJIaraTeJIbHOe P.lI. MH.lJ. 

o6a H06blX ytte6HuKa / mpu 6K)iCHblX R6JlOKa 

3.3. 5 .... 20: P.II. MH.lJ. 

Ulecmb H06blX ytte6HuKo6 /oecRmb 6K)iCHblX R6JlOK 

4. rJIaroJI 

4.1. B03BpaTHbIe marOJIbI 

4.2. 06pa30BaHMe B03BpaTHblx maroJIOB: L\06aBJIeHMe lJaCTMllbI -CH (ce6H): 

HattUHamb - HattUHambCR 

Kamamb - KamambCR 

you6J1Rmb - you6J1RmbcR 

ycmpoumb - ycmpoumbcR 

6pocumb - 6pocumbcR 

4.3. CIIpH)KeHMe B03BpaTHbIX marOJIOB: 

4.3 .1. B HaCTOHru:eM BpeMeHM: YTJHThCH 

JJ yttYCb 

Tbl yttHillhcR 

OH(-A) yttHTcR 
MhI yttHMcR 

BhI yttHTEcb 

OHH yttATcR 

~ 



4.3.2. B npoIIIe.n.IIIeM BpeMeHH yqH(Tb)CH 
Mp.: -JICR (y'luJlCR) 

JKp.: -JIAcb (y'luJlACb) 

Cp.p.: -JIOCb ()l'luJlACb) 

MH.'l.: -JIHcb (y'luJlACb) 

5. Jl3bIKoBbIe cpe.n.cTBa.1l.1IH OIDIcaHHH cTPaHbI 

3. I Bae npUrJlamalOT llOJIhma U EOJIrapuSI 

(\ 

PeqeBOH 3THKeT . 

• 

• 

• 

I1pHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyiime! IIpueem! C npue300M! J(06po 

nOJICanOeamb! 

I1pocb6a 06l>HCHHTb, YTOqHHTb qTO-JIH60: 06öRCHume, nOJICanyiicma, ... 1I0emopume, 

nOJICanyiicma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHUmb ... 

BbIpa)J(eHHe cBoero )J(eJIaHHH: H 6bl nouti!Jl(nOUlJla) ... H 6bl nOCMompen(-a) ... H 6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• 3HaKOMCTBO 6e3 IlOcpe.n.HHKa: PmpeulUme npeocmaeumbCR, 51 - ..... 

• OcpopMJIeHHe TypHCTHqeCKOH noe3.n.KH 

• YKa3aHHe .n.opom: KaK ooiimul ooexamb oo ... 

• KaK paCCKa3aTb 0 CTPaHe 
• KaK xapaKTepH30BaTb MeCTHoe HaCeJIeHHe 
• 3anpoc HHcpopMaUHH no TeJIecpOHY: Mozy JlU 51 nOJlY'lUmb uHfjJopMaZ/ulO ... 

• OTBeT Ha 3anpoc HHcpopMalIIiH no TeJIecpoay: T..JeM MOZY 6blmb nOJle3blM/-OU? 

rpaMMaTHqeCKHH MaTepHaJI . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 
1.1. PO.n. H qHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 
2. I1pHJIaraTeJIbHoe 
3.1. ComaCOBaHHe npHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B po.n.e qHCJIe H na.n.e)J(e. 
4. rJIaroJI 
4.1. CnpH)J(eHHe marOJIOB 
4.2. rJIaroJIbI, BbIpa)J(aromHe BpeMHnpenpoBo)J(.n.eHHe: 

Omnpa6JlRmbCR - omnpaeumbCR 

noceUJamb - nocemumb 

HaCJlaJICOambCR - HaCJlaOUmbCR 

pmeJleKambCR -pmeJle'lbCR 

5. I1pe.1l.1Io)J(eHHe 

~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)J(aromaH cpe.n.a H 
YCTOffqHBOe pa3BHTHe. 
HHcpopMaIIHOHHaH cpe.n.a. 
3.n.opoBbe H 6e30nacHocTb 
KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 
IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,AJA, 
KIR,ARV, 
KUN,MUU 



5.1. 
5.1.1. 

5.1.2. 

(\ 

CJIO)J(HOCOqfIHeHHOe rrpeMO)J(eHHe C orrpe.u,eJIHTeJIbHOH rrpH.u,aTOqHOH qaCTblO 

KTO, 1JTO OTHOCHTCH K MeCTOHMeHHIO B rnaBHOM rrpe.u,JIo)J(eHHH: 

Tom, Kmo 'Iumaem, MHOZO 3Haem. 

To, 'Imo mbl CKa3GJl, YOUSUJIO Me1l5l 

KOTOPhn1 OTHOCHTCH K cymecTBHTeJIbHoMY B KJIaBHOM rrpeMo)J(eHHH: 

f{eJ/oseK, Komopbru MHOZO 'Iumaem, MHOZO 3Haem. 

1""'\ 
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06yqalOIUHe TeMhI: 
1. ECJm TbI 3,[(0POB, 3HaqMT TbI CqaCTJIHB 
2. 3'[(paBcTByü,3cTOHHH! 
3. reorpaepM5.I POCCMM 
4. 3CTOHUbI B POCCMM 

TeMaTMKa pa3BHTMH YCTHOÜ H UHCbMeHHOÜ peqM: 
1. 3,[(0poBbe 
1.1 CaMoqyBcTBMe 
1.2 3aÕOJIeBaHM5.I 
1.3 3,[(OPOBbIÜ OÕPaJ )KM3HM 
1.4 3,[(0poBoe UHTaHMe I 

1.5 JIeKapCTBa 
1.6 cpe,[(cTBa Hapo,[(Hoü Me'[(HUHHbI 
1. 7 3aH5.lTHH crropTOM 
1.8 BH,[(bI crropTa I 

1.9 copeBHoBaHHH 
2. 3CTOHHH i 

2.1. reorpaepHH 
2.2. rrOJIe3HbIe MCKorraeMble I 

2.3. 3arrOBe.D:HHKH 
2.4. TYpH3M 
2.5. ,[(Be KYJIbTYPbI 

I 

3. POCCHH 
i 

3.l.reorpaepM5.I 
3.2.rrpHpo,[(a 

I 
3.3. HaCeJIeHMe 
4. CB5.l3M 3CTOHMM M POCCMM 

I 4.1. reorpaepMqeCKM CB5.l3b(MHrpaI(HH) 
4.2. KYJIbTYPHO-McTopuqecKMe CB5.l3M 

I 4.3. KYJIbTYPHO-McTopuqecKHe Tpa'[(HUMM 
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qeJIOBeK H HH<poo6II1,eCTBO 

1. KOMrrblOTep B HameH )KH3HH 

2. Me):(Ha 

3. HH<popMau,mr B HHTepHeTe 

1. I ECJIU Th) 3)1,OPOB, 3HaQUT ThI CQaCTJIHB 

PeqeBOH 3THKeT . 

• 

• 

• 
• 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 3iJpaecm6)lume! Ilpueem! e npue3iJoM! 1{o6po 

nOJICaJlOeamb! 

IIpocb6a 06nHCHHTb, YTOqHHTb qTO-JIH6o: 06ö51CHUme, nOJICaJlyucma, ... Iloemopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'-I1Iumb ... 

Bblpa)KeHHe pa):(OCTH, BOCTopra: 3mo 3iJopoeo! 3mo npocmo npeJleCmb! 

Bblpa)KeHHe cBoero )KeJIaHHH: 5l6bl nouü!Jl (noUlJl a) ... 5l6bl nOCMOmpeJl(-a) ... 5l6bl 

cxoiJUJl(-a) ... 

• OTBeTbl Ha BOrrpOCbl o6II1,ero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3):(opOBbe, ):(eJIax: XOPOUiO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHHH CaMOqYBCTBmI, )KaJ106bl: f.Jyecm6)l1O ce651 npeKpacHO! IlJlOXO ce651 

'IyecmeylO! f.Jyecmeo cJla6ocmu! 

• Bblpa)KeHHe Y):(HBJIeHHH: Bom 3mo Hoeocmb! Kmo 6bl MOZ noiJYMamb, 'Imo ... 

• COBeTbI OTHOCHTeJIbHO rrHTaHmI H JIeqeHmI: 5l eaM peKoMeHiJylO ... 

• KaK OIIHCbIBaTb copeBHoBaHHH 

[paMMaTlflIeCKHH MaTepHaJ1. 

1. CYIII,eCTBHTeJIbHoe. 

1.1. Po):( H qHCJIO HMeH cYIII,eCTBHTeJlbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cYIII,eCTBHTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJlbHoe 

2.1 ComacoBaHHe rrpHJIaraTeJlbHbIX C cYIII,eCTBHTeJIbHblM B po):(e qHCJIe H rra):(e)Ke. 

3. [JIaroJI 

3.1. CrrpH)KeHHe maroJIOB 

4. CJIoBoo6pa30BaHHe 

4.1. IIpHJIaraTeJlbHoe - cpaBHHTeJIbHaH CTerreHb rrpHJIaraTeJlbHOrO 

MaJleHbKUU - MeHbUie 

4.2. cpaBHHTeJIbHaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHOrO - rJIarOJI B aKTHBHOH <popMe 

MeHbUie - YMeHbUiamb 
4.3. maroJI B aKTHBHOH <popMe - maroJI B rraCCHBHOH <popMe (Bo3BpaTHbIH) 

YMeHbUiamb - YMeHbUiambC51 

5. 513bIKoBbre cpe):(cTBa )KaJ106bl 

,..-... 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)KaIOIII,aH cpe):(a H 

YCTOHqHBOe pa3BHTHe. 

MH<popMau,HoHHaH cpe):(a. 

3):(0poBbe H 6e30rracHocTb 

QeHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

BIO, INI, 
KEH 
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6. CeMaHTHKa 3KBHBaJIeHTa «KELLEL?» 
6.1. 'lTO eCTb 
6.2. 'lero HeT? 
6.3. KOMY 'lTO H)')l{HO? 

3~paBcTByn,3cTOH"H! 

(\ 

Pe'leBOn 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecm~ume! IIpueem! e npue300M! /(o6po 

nOJICClJlOeamb! 

• IIpocb6a 06'bHCHHTb, YTO'lHHTb 'lTO-JIH6o: 06b5lCHUme, nOJICClJlyucma, ... IIoemopume, 

nOJICClJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHumb ... 

• BhIpa)l{eHHe cBoero )l{eJIaHHH: .f/ 6bl noulifJl(noUlJla) ... .f/ 6bl nocMompeJt(-a) ... .f/ 6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOChI o6mero xapaKTepa 0 )l{H3HH, 3~opOBbe, )J,eJIax: XOPOUIO; 

HU'le20; HOPMClJlbHO 

• BbIpa)l{eHHH o~o6pemrn/HeO)J,06peHHH: OmJtU'lHG5l uoe5l! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• Bblpa)l{eHHe co6CTBeHHoro MHeHHH:.f/ OYMalO ... , IIO-MOeMY .. · 

• OrrHcaHHe rypHCTH'leCKoro 06'beKTa 

• KaK orrHcaTb CTpaH)' 
• Cpe~CTBa rrpHBJIe'leHHH BHHMaHHH, HHTepeca 

rpaMMaTH'leCKHH MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 
1.1. Po~ H 'lHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 
2. IIpHJIaraTeJIbHoe 
2.1 COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B pO)J,e 'lHCJIe H rra)J,e)l{e. 
3 rJIaroJI 
3.1. CrrpH)l{eHHe rJIaroJIOB 
3.2. rrOBeJIHTeJIbHOe HaKJIOHeHHe 
4. ,[(ecHTH'lHble )J,P06H 

22,5 M - oeaOljamb oea u 115lmb OeC5ImblX Mempa 

13,6 Ke.KM. - mpUHaOljamb U Ulecmb KeaopamHblx KUJlOMempa 

5. Oco6eHHocTH TPaHCJIHTepaIIHH: 
Tiina - TuuHa 

Otepää - Ome115l9 

Pühajärv - IIIOXG5lpe 
6. 5[3bIKoBble cpe)J,cTBa )J,JIH Bblpa)l{eHHH rrepe)J,BH)l{eHHH B rrpocTPaHCTBe 

~ 

1.1, l.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06YIIeHHe Ha rrpOTH)l{emflI Bcen 
)l{H3HH H IIJIaHHpOBaHHe KapbepbI. 
OKpY)l{aIOmaH cpe)J,a H 
YCTOWIHBoe pa3BHTHe. 
l1H1pOpMaIIHOHHaH cpe)J,a. 
TeXHOJIOrHH H HHHoBaIIHH. 
3)J,opOBbe H 6e30rracHoCTb 
rpa)l{)J,aHCKaH HHHIIHaTHBa H 
rrpe)J,rrpHHM'lHBOCTb. 
KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 
Il.eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 



(""', 

3. I reOrpa«lHH POCCHH 

4. 

• 
• 
• 
• 

PeqeBOll 3THKeT: 

IIpIIBeTCTBHe H OTBeT: 30paecmeyu(-me)! , IIpueem! K020 51 euJlCY! 

3aliHTepeCOBaHHOCTb: Pmee ... HHmepeCHO ... 

KOHcTpYKU:HH, HCnOJIb3yeMbIe npH 06'bHCHeHHH: 5l C'lummo ... , TaK KaK ... 

KaK onHcaTb cTpaüy. 

rpaMMaTlI'IeCKMll MaTepHaJI. 

1. CYIIIecTBHTeJIbHOe 

1.1. PO.D, MMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe HMeHH cYIIIecTBHTeJIbHoro 

1.2.1. roe? + B, HA (IIpeOJlOJICHbIU naoeJIC) 

1.2.2. Kyoa? + B, HA (BuHUmeJlbHblU naoeJIC) 

1.2.3. OmK)loa? + 113, C (pooUmeJlbHblU naoeJIC) 

2. rJIaroJI 

2.1. CnpH'lKeHIle marOJIOB B cpopMe HacToHIIIero, npOIIIe.D,IIIerO H 6Y.D,yIIIero BpeMeHH. 

2.2. YnpaBJIeHHe marOJIOB (JIeKCHKa no TeMe) 

3. IIpHJIaraTeJIbHoe 

3.1. COrJIaCOBaHHe IIpMJIaraTeJIbHbIX C CYIIIeCTBHTeJIbHbIMH 

3.2. 06pa30BaHHe IIpHJIaraTeJIbHbIX OT CYIIIeCTBHTeJIbHbIX C nOMOIIIbID CYCPCPHKCOB: 

-CK- PYCb - pycCKuu 

-H- ceBep - ceBepHblu 
-OB- JleO - JleOOBblU 

-KÜCK- EBpona - eBponEiiCKuu 

-AT- A3U5l- muATcKuu 

-AJIbH- HalfuOHaJlbHOCmb - HalfuoHAJII>Hblu 
3.3. 06paJoBaHHe CJIO'IKHOll CPOpMbI npeBOCxO.D,HOll CTeneHH HMeHM IIpHJIaraTeJIbHoro: 

KpacuBblu - CClMblU Kpacueblu - KpacuBEiill/uu 

2Jly60KUU - CClMblU 2Jly60KUU - 2Jly6o'!Aiill/uu 

3CTOHIIhI B POCCHH 

PeqeBOll 3THKeT: 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT: 30paBcmeyu(-me)!, IIpuBem! K020R BU:JJCY! 

• 3aHHTepecoBaHHocTb: PmBe ... HHmepecHo ... 

• KOHcTPYKU:HH, HcnQJIb3yeMble npH 06'bHCHeHHH: 5l C'lumaJO ... , TaK KaK ... 

~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY'lKaIDIIIaH cpe.D,a H 

YCTOllqHBOe paJBHTHe. 

HmpopMaU:HoHHaH cpe.D,a. 

TeXHOJIOrHH H HHHOBaU:HH. 

3.D,0poBbe H 6e30nacHocTb 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHMe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

HmpopMaU:HOHHaH cpe.D,a. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHMe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 
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• KOHCTPYKUIHl )l,JUI Bblpa)l(eHlUl C06CTBeHHOrO MHeHlUl: llO-MOeMY ... , MHe Ka;)ICemC51 ... 

• KOHCTPYKl(lHI il,.lUI BbIpa)l(eHlUl cOmaCmrJHeCOmaCIUI: Ee3YCJl06HO ... , HepmYMHO ... 

[paMMaTllrreCKHH MaTepIIan. 

1. YnpaBJIeRMe marOJIOB(JIeKCIIKa no TeMe) 

2. CKJIOHeRMe JIIIqHbIX MeeTOIlMeHIIM 

jJ: TbI OH OHA MbI BbI OHlf 
2.1. 3aMeHa cYIIIecTBIITeJIbHbIX JIMIIHbIMII MeCTOIIMeHlUIMII 

JJ npo'luman(-a) KHUZY. - OHa MHe nOHpa6WlaCb. 
3. CKJIOHeRMe npIIDl)I(aTeJIbHbIX MeCTOIIMeHIIM 

MOll TBOll CBOll HAlli BAllI 
4. CKJIOHeHIIe YKa3aTeJIbHbIX MeCTOIlMeHIIM 

3TOT 3TA 3TO 3TH 
4.1 YnOTPe6JIeRMe MeCTOIlMeHlUI 3TO B POJIII onpe.n:eJIeHlUI 

5. CKJIOHeRMe BonpocIITeJIbHbIX MecToIIMeRMM 

KTO? mO? KAKOH? T..JEH? KOTOPhIH? CKOHhKO? 

1"""\ 
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Õppeaine: Vene keel (BI) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
omandab võõrkeele tasemel B 1.2; • 

IG3 

• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 
seisukohti ja plaane; 

koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 
infot ka teistes valdkondades; 
seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaazides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelneo 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
2.4. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhisõnavaraja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3.4.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.S.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi; 
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4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. H.3aMKOBa5l, H.MoHceeHKo 
TaJIJIHHH 

2. H.3aMKOBa5l, H.MoHceeHKo 
«Tpy,n:HO 6bITb 

Y'Ie6HHK pYCCKoro 513hlKa «Tpy,n:HO 6bITb MOJIO,n:bIM» 

Koolibri 1999 
Pa60'IM TeTpa,n:b K Y'Ie6HHKY pyccKoro 513bIKa 

MOJIO,n:bIM» TaJIJIHHH Koolibri 1999 
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Õppeaine: B1-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Vene keel (B1) VII planeeritud tundide arv: 35 

---

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOIII,He TeMbi: 

1. IIlKOJlbHhIe ro.n;bI YIy.n;ecHble 
2. B03bMeMC5I 3a PYKM, .n;PY3b5I 

TeMaTHKa YCTHOÜ H IIHcbMeHHoü peQH: 

l. 06prooBaHMe M pa60Ta 
1.1 BblCllme YYIe6Hble 3aBe.n;eHM5I 
1.2 B03MO)l(HOCTM IlOJIYYIeHM5I o6prooBaHM5I B 3CTOHMM M B POCCMM, 
1.3 BbI60p llpo4>eccMM, 
1.4 Kapbepa M llpeCTM)I(, 
1.5 llpo6JIeMa llOMCKa pa6oYIero MeCTa. 
2. qeJIOBeK M o6IIIecTBo 
2.1.YIeJIoBeK KaK JIMYIHOCTb, 
2.2. YIepTbI xapaKTepa, 
2.3.Clloco6HOCTM M B03MO)l(HOCTM, 
2.4.B3aMMooTHOIlleHI:I5I M llpo6JIeMbI 
3. qeJIOBeK, HaYKa M TeXHMKa 
3.1.MHopMaTMKa 
3.2.CocTaBJIeHMe CV 
3.3.KOMllbIOTep KaK cpe.n;CTBO 06YYIeHM5I 
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IIIKoJlhHble rO)J,bI "Y)J,eCHble. 

Pe'IeBOH 3THKeT 

• IlpHBeTCTBHe H OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yu(-me)! Ilpu6em! Ilpu6emcm6YlO 
Bac... .Jl pao(-a) npU6emcm606amb 6ac ... 

• 3HaKOMCTBO H rrpe)J,CTaBJIeHHe: EyoeM 3HaKOMbl; PmpeUlume 
npeocma6UmbC5l; 
Ilo3HaKoMbmecb ... 

• 06parn:eHHe B pa3JIH'IHbIX ccpepax 06rn:eHIUI: 

H36UHume 3a 6ecnOKoucm60; CKaJICUme nOJICaJlyucma ... EYObme 

J/106e3Hbl ... 

• BOllPOC H YKa3aHHe )J,opom: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IlOHCK HHcpopMallHH: MeH5l uHmepecyem ... .Jl xome.n(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• BbIpIDKeHHe co6CTBeHHoro MHeHIrn: .Jl oYMalO ... .Jl c'lumalO ... MHe 

KaJICemC5l ... 

• BbIpa)J(eHHe cOrJIaCIDIIHeCOrJIaclUI: 5l npUOepJICU6alOCb m020 JlCe MHeHU5l ... .Jl 
xO'lY 603pmumb ... 

• BbIpIDKeHHe MHeHIUI TPeTbero JIHlla: A6mop ym6epJICOaem, 'Imo ... 
A6mopy KaJICemC5l, 'Imo ... 

• CTPYKTypHbIe 'IaCTH llHCbMa. 

• THllH'IHbIe H3b1KOBbIe cpe)J,CTBa llpH coo6rn:eHHH. 

• AHKeTbI H BOllPOCHHKH. 

fpaMMaTH'IeCKHH MaTepHaJI. 

1. Cyrn:ecTBHTeJIbHoe: 

1.1. PO)J, HMeH cyrn:ecTBHTeJIbHblx. 

1.2. CKJIOHeHHe HMeH cyrn:ecTBHTeJIbHblx. 

1.3. CKJIOHeHHe JIH'IHbIX HMeH: 

1.3.1. CKJIOHeHHe PYCCKHX cpaMHJIHii: Ilempo6l!-, HUKumuHou HTll. 

1.3.2. HeCKJIOHHeMbIe cpaMHJIHH: IlempeHKo, CmpY6e, Ee.nblX 
1.3.3. CKJIOHeHHe PYCCKHX JIH'IHbIX HMeH: Ilemp~MapuK~ MapulLHTll. 
1.3.4. HeCKJIOHHeMbIe JIH'IHbIe HMeHa: Ilupem, AHHe, Puxo. 
2. YlloTPe6JIeHHe HMeH cyrn:ecTBHTeJIbHbIX C llpe)J,JIOraMH H 6e3 HHX: 

2.1. rrpe)J,JIom HA H B + II.n .(r)J,e?) : 6 UlKOJ/e, Ha pa6ome. 

3. IlpHJIaraTeJIbHoe. 

1.1. IlpHJIaraTeJIbHOe Bcer)J,a comacyeTcH C cyrn:ecTBHTeJIbHbIM B po)J,e, 'IHCJIe 

H lla)J,e)J(e. 

2. 1JHCJIHTeJIbHoe. 

l~ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

06y-qeHHe Ha llpOTH)J(eHHH BceH I INI, ARV 
)J(H3HH H llJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

llHCPOPMallHOHHM cpe)J,a. 

3)J,opOBbe H 6e30llaCHOCTb 

fpa)J()J,aHCKM HHHIIHaTHBa H 

rrpe)J,llpHHM'IHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 
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2.1. OÕ03Ha'IeHHe KOJIH'IeCTBa: 

ümJl blm ? 
1 + lI.n. eiJ,.q. : OOUH cmOJl, OOHa OljeHKa, oOHoMecmo. 

2; 3; 4 + P.n. eiJ,.q. : oea 3K3aMeHa, oee KHU2U, mpu mempaou, 

5 .•• 20 + P.n MH.q. : l15lmb KHU2, CeMb ypOKoe, OeeHaOljamb Jlem. 

3. OÕ03Ha'IeHHe BpeMeHH: 

CKaK020 6peMeuu? 1(0 KaK020 6peMeuu? 
e + P.n. - ,lI,O + P.n. : c eOCbMU (ympa) Oo l15lmu (ee'lepa) 

C l15lm020 Mafl oo eOCbM020 UfOHR 

B03hMeMCH 3a PYKH, iJ,PY3hH 

Pe'IeBOM 3THKeT 

• IlpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paecmeyu(-me)! llpueem! llpueemcmeyfO 

Bac! 
• 3HaKoMcTBO H IIpe.IJ:CTaBJIeHHe: EyoeM 3HaKOMbl; PmpeulUme 

npeocmaeumbcR; 

• Ilpochõa H pa3perneHHe: ll03eOJlbme; PmpeUlume; MO:JICHO; I(a, 

nO:JICanyucma ... 

• BoIIpoc H YKa3aHHe .IJ:OporH: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IlOHCK HH<popMan;HH: MeHR UHmepecyem ... Jl xomeJl(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• BhIpIDKeHHe coõcTBeHHoro MHeHIDI: Jl oYMafO ... Jl C'lUmafO ... MHe 

Ka:JICemCR ... 

• COBeT H nO)KeJIaHHe: HY:JICHO, 'lm06bl. .. 3mo O'leHb ea:JICHO, 'lm06bl mbl ... 

• THIIH'IHhIe jl3J:.IKOBhIe CpeiJ,CTBa H npaBHJIa IIpH COCTaBJIeHHH CV 
• 3aKJIJO'IeHHe oÕCY)KiJ,eHIDI, .IJ:HcrrYTa, iJ,HCKYCCHH: JfmaK; llooeeoeM um02U 

f'paMMaTH'IeCKHM MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJIhHoe: 

1.2. POiJ, HMeH cymecTBHTeJIhHhlx. 

1.3. CKJIOHeHHe HMeH cymecTBHTeJIhHhIX. 

1.4. CJIOBOOÕpa30BaHHe: 

OÕ03Ha'IeHHe Ka'IeCTBa: H3 rrpHJIaraTeJIhHOrO - cymecTBHTeJIhHOe )KeHCKOro 

poiJ,a IIpH rrOMOmH CY<P<pHKCOB - ocmb H - oma. 
2. IlpHJIaraTeJIhHoe. 

2.1. IlpHJIaraTeJIhHOe BCeriJ,a corJIacyeTCjl C cymecTBHTeJIhHhIM B pOiJ,e, 'IHCJIe H 

rraiJ,e)Ke. 

~ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

OKpy)KalOmM cpe.IJ:a H 

YCToif'IHBoe pa3BHTHe. 

HH<p0pMan;HOHHajl cpeiJ,a. 

3iJ,OpOBhe H õe30rracHocTh 

f'pa)K.IJ:aHCKajl HHHI(HaTHBa H 

IIpe.IJ:IIpHHM'IHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTh 

INI, ARV, KIR 
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2.2. KpaTKoe H rrOJIHoe rrpHJIaraTeJThHoe: 
2.2.1. 06pa30BaHHe KpaTKMX rrpHJIaraTenbHbIx: 

M.p.: Kpacu6blu - Kpacu§. 

JIC.p.: KpaCU6G5l - Kpacu61J 

cp.p.: Kpacu60e - Kpacu6Q 

MH. 'I.: Kpacu6ble - KpaCU6Ql 

2.2.2. YrroTPe6neHHe KpaTKMX rrpHnaraTenbHbIx 
3. CTerreHH cpaBHeHHH rrpHnaraTenbHbIx: 
3.1. CpaBHHTeJThHaH CTerreHb rrpHnaraTeJThHblx: 

Kpacu6blu - Kpacu6ee 

3.2. IIpeBocxoL\HaH CTerreHb rrpHnaraTenbHblx: 

4. IIpwIacTHe 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 

Kpacu6blu - Kpacu6euUluu 

1.1. CTpaL\aTeJThHbIe rrpWIaCTHH: 
1.2. HaCTOHIII.erO BpeMeHH: OeJlaeMUU 

1.3. rrporneL\rnero BpeMeHH: COeJlaHHblU 

1.4. 06pa30BaHHe cTPaL\aTenbHblx rrpwIacnrn rrporneL\rnero BpeMeHH: 

HarrHcaTb - HarrHcaHHblH - HarrHcaH 

2. IIpeL\no)KeHHe 
2.1. CnO)KHble rrpeMO)KeHHH C COI030M «'lm06bl» 

HYJlCHO, 'lm06bl 6bl nepenucaJlu KOHmpOJlbHYIO pa6omy. 

2.2. CnO)KHbIe rrpeMO)KeHHH C COI03HbIM cnOBOM «KoziJa» H «eCJlu» 

a) ycnoBHe: ECJlU XO'leUlb, '1m06bl me651 Y6aJICaJlU, HYJICHO Y6aJICamb 

opyzux. 
6) BpeMH: HeJlb3513a6bl6amb 0 OPY3b5lX - oco6eHHO, KoziJa 11M mpyoHo. 

6. CTHnH pyccKoro H3b1Ka 
6.1. oepHI.I,HanbHO-L\enOBOH CTHnb 
6.2. ra3eTHo-rry6nHI.J,HCTHIleCKHH CTHnb 

f~ 
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Õppeaine: B1-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Vene keel (B1) VIII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: peSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06yqalO:m:He TeMbi: 

1. I1peKpacHa 3eMn5I Ii Ha HeM qeJIOBeK 
2. )KM3Hb npmKIiTb - He nOJIe nepeHTIi 

TeMaTHKa YCTHOÜ H nHchMeHHoü peqH: 

1. "lleJIOBeK Ii npIipo.n;a 
1.1. oxpaHa npIipo.n;bl, 
1.2. 3anOBe)1;HIiKIi, KpaCHa5I KHIira, 
1.3. )l(IiBOTHbIH MIip, KJIIiMaT Ii pecypcbl, 
1.4. ropo.n; Ii .n;epeBIDI, 
1.5. yp6aHIi3aIImI, 
1.6. nYTemeCTBIi5l Ii TpaHcnopT. 
2. "lleJIOBeK Ii 06m;ecTBo 
2.1. qeJIOBeK KaK JIIiqHOCTb, 
2.2. qepTbl xapaKTepa, 
2.3. cnoco6HoCTIi Ii B03MO)l(HOCTIi, 
2.4. B3aHMOOTHOmeHIi5l Ii np06JIeMbl 
3. I1oBce.n;HeBHa5l )l(Ii3Hb 
3.1. 3.n;OPOBbIH o6pa3 )l(Ii3HIi, 
3.2. 3.n;0poBoe nIiTaHIie, 
3.3. 3aH5lTH5l cnopTOM, 
3.4. np06JIeMbl:KypeHIie,aJIKOrOJIb,HapKoTIiKIi,6e30nacHocTb. 

-_. 
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IIpeKpaCHa 3eMJISI H Ha HeH qeJIOBeK 

Pe'IeBOH 3THKeT. 

• IIpHBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yu(-me)! IIpu6em! 

• IIpocb6a IIOBTOPMTb, 06õHCHMTb: Jf36uHume, 51 He nOH5lJl(-a); 
II 06mopume, nOJ/CaJlyucma ... 

• 06pameHMe B Pa3JIMlJHbIX cljJepax 06meHMH: 

Jf36uHume 3a 6ecnOKoucm60; CKaJ/Cume nOJ/CaJlyucma ... 
Eyobme JlI06e3Hbl... IIoKaJ/Cume, nOJ/CaJlyucma ... 

• IIpocb6a M pa3pemeHFle: II03601lbme; PmpeUlUme; MOJ/CHO; t(a, nOJ/CaJlyucma .. . 

• COBeTbI M rrpMKa3bI: ClIeoyem (cmoum) coellamb ... , CoeJlau, nOJ/CaJlyucma ... . 

• Borrpoc M YKa3aHMe ,Uopom: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IIoMCK MHljJopMaIIMM: MeHR uHmepecyem ... JJxomell(- a) 6blY3Hamb ... 

• BbIpa)KeHMe co6cTBeHHoro MHeHMH: JJ OYMalO ... JJ C'lumalo ... MHe KaJ/CemCR ... 

rpaMMaTMlJeCKMH MaTepMaJI. 

1. CymecTBIUeJIbHoe: 

1.1. Po)], M CKJIOHemle MMeH cymecTBMTeJIbHbIx. 

1.2. YIIorpe6JIeHMe MMeH cymecTBMTeJIbHbIX C rrpe)],JIOraMM M 6e3 HFIX. 

1.3. 06pa30BaHMe ljJOPMbI pO)],IITeJIbHoro IIa)],e)Ka MHO)KeCTBeHHoro 'IIICJIa 

cymecTBMTeJIbHbIX: 

0603Ha'leHUe KOJlU'leCm6a: 

CKOJlbKO? 
1 + M.n. e.ll:.q. : 601lK, Mope, peKa. 
2; 3; 4 + P.II. e,U.q. : 601lKa, MOpR, peKu 
5 ••• 20 + P.n MH.q. : 601lK06, Mopeu, peK. 

2. CTMJIM PYCCKOro H3bIKa 

2.1. CTMJIb peKJIaMHbIX co06meHMH. 

2.2. Hay-qHbIH CTMJIb. 

3. AKTHBHbIe M IIaCCHBHbIe KOHCrpYKIIMM. 

AKTHB IIaccMB 

Kmo .lI:eJIaeT 'lmo?---------------------------------------- CJmo .lI:eJIaeTCH Ke.M? 
CJello6eK oxpaHRem npupooy. --------------------------- IIpupooa oxpaHRemcR 'lel106eKOM. 
1JTO oenalOm? -------------------------------------------- 1JTO oenaemcR? 
)/{umellu opzaHu3YlOm H06ble 3ano6eoHuKu.--------- OpzaHU3YlOmcR3an06eoHuKu. 

1JTO coenanu? -------------------------------------------- 1JTO ÕbUlO coenaHO? 
Y'leHble u30anu KpacHYIO KHUZy.---------------------- KpacHa5l KHuza õbUla u30aHa. 

~ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2, 3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

06y-qeHMe Ha rrpOTH)KeHMM 

BceH )K1I3HM M IIJIaHMpOBaHMe 

KapbepbI. 

OKpy)KaromaH cpe)],a II 

YCToiI'IHBoe pa3BMTMe. 

MHljJopMaIIMOHHaH cpe)],a. 

TeXHOJIOrMM M MHHOBaIIMM. 

3,UopOBbe M 6e30IIaCHOCTb 

rpa)K.lI:aHCKaH IIHMIIMaTHBa M 

rrpe.ll:IIpMMM'IMBOCTb. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHMe. 

QeHHOCTM II upaBCTBeHHOCTb. 

!NI, BIO, 
GEO, ARV 
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2. JKHJHb npmKHTb - He nOJIe nepeifTH 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, OÕ)"IeHHe Ha nponDKeHHH INI,ARV, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, BceH )l(H3HH H nJIaHHpoBaHHe BIO,KEH 

PelIeBoH :HHKeT. 4.3,5.1,5.2 Kapbepbl. 

OKpY)I(aromaH cpe.L\a H 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paecm6)lu(-me)! Ilpueem! YCToii"IHBoe paJBHTHe. 

• IIpocbõa nOBTopHTb, OÕõHCHHTb: Jf3eUl-lUme, 5ll-le nOl-l5lJl(-a); HIHpopMaU;HoHHaH cpe.L\a. 

Il oemopume, nOJICaJlyucma ... 3.L\0pOBbe H õe30nacHocTb 

• OõpameHHe B pa3JIH"IHblX cljJepax OÕmeHHH: CKaJICUme nOJICaJlyucma ... [pa)l(.L\aHCKaH HHHIJ;HaTHBa H 

Eyobme Jl106e3l-lbl ... npe.L\npHHMlIHBOCTb. 

• BbIpa)l(eHHe OTKaJa: JJ npomue; 3mo l-lee03MOJICl-lO; KYJIbTypHoe caMOC03HamIe. 

• IIpocbõa H paJpemeHHe: Ilo3eoJlbme; PmpeUJume; MOJICl-lo; pa, nOJICaJlyucma ... IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

• COBeTbl H npHKaJbl : CJleoyem (cmoum) COeJlamb ... , maK KaK 

• Bblpa)l(eHHe COÕCTBeHHoro MHeHHH: JJ OYMalO ... JJ C'lUmalO ... Ml-le KaJICemC51 ... 

• PelIeBble CTepeOTHITbl, HCnOJIb3yeMbIe B XO.L\e oÕCY)I(.L\eHHH, .L\HCKYCCHH 

• HHTepBbIO : KaK õpaTb HHTepBbIO: C'lUmaeUJb JlU mbl ce651 ... KaK me6e yoaemc51 ... ? 

• IIoõY)I(.L\eHHe K .L\eHCTBHIO: OmKaJlCUCb u no6eou! HaOYMaeme-
3eOl-lUme(npUe3J1CaUme .. .) 

[paMMaTHlIeCKHH MaTepHaJI. 

1. [JIaroJI. 

1.1. CnpH)I(eHHe rJIarOJIOB. 

1.2. IIoBeJIHTeJIbHoe HaKJIOHeHHe: 

lJumamb - 'lumau! 
Foeopumb - zoeopu! 
Bepumb - eepb! 

1.3. [JIaroJIbl .L\BH)I(eHHH: 

Jfomu xooumb 
Examb e30Umb 
Jlememb Jlemamb 
EeJICamb 6ezamb 
IlJlblmb YlJlaeamb 
1.4 .. BH.L\bl rJIarOJIa, oõpaJoBaHHe BH.L\OBbIX nap: 

1.4.1. npH nOMOmH npHcTaBoK: 

'lUmamb - np0'lUmamb 
1.4.2. npH nOMOmH CyIjJIjJHKCOB: 

On03.L\aTb - onaJ.L\blBaTb 

1.5. BpeMeHHble IjJOPMbl marOJIOB: 

HCB CB 
npoUJeoUJee npoUJeoUJee 
l-lacm051UJee CJlOJICl-loe 6yoYUJee 
CJlOJICl-loe 6yoYUJee 
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2.2. KpaTKoe H rrOJIHoe rrpHJIaraTeJIl:'Hoe: 

2.2.1. 06pa30BaHHe KpaTKMX rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

M.p.: Kpacu6blu - KpaCUfl. 

J1C.p.: KpacU6a5l - Kpacu6fJ. 

cp.p.: Kpacu60e - Kpacu6Q 

MH. 'I.: Kpacu6ble - KpaCU6Ql 

2.2.2. YrrOTpe6JIeHHe KpaTKMX rrpHJIaraTeJIbHbIX 

3. CTerreHH cpaBHeHHH rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

3.1. CpaBHHTeJIbHaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHbIX: 

Kpacu6blu - Kpacu6ee 

3.2. IIpeBocxo.L\HaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHbIx: 

4. IIpwIaCTHe 

Kpacu6blu - CaJvtblU KpaCU6blu 

Kpacu6blu - Kpacu6eUutUU 

1.1. CTpa.L\aTeJIbHbIe rrpwracTHH: 

1.2. HaCTOHIIIero BpeMeHH : OeJlaeMUU 

1.3. rrpome.L\mero BpeMeHH: COeJtaHHblU 

1.4. 06pa30BaHHe CTpa,L(aTeJIbHblX rrpwracTHH rrpome.L\IIIero BpeMeHH: 

HarrHcaTb - HarrHcaHHblH - HarrHcaH 

2. IIpe.L\JIo)l{eHHe 

2.1. CJIO)l{HbIe rrpeMO)l{eHHH C COlO30M «lfmo6bl» 
HYJlCHO, lfmo6bl 6bl nepenucaJ/u KOHmpOJlbHYlO pa6omy. 

2.2. CJIO)l{Hble rrpeMO)l{eHHH C COI03HbIM CJIOBOM «KoziJa» H «eCIlU» 
a) YCJIOBHe: ECIlU XO'leutb, 'Im06bl me651 Y6aJICaJ/U, HYJICHO Y6aJICamb 

opyzux. 
6) BpeMH: HeJlb3513a6bl6amb 0 OPY3b5lX - oco6eHHO, KoziJa UM mpyoHo. 

6. CTHJIH PyccKoro H3bIKa 

6.1. O<pMIJ;HaJIbHO-.L\eJIOBOH CTHJIb 

6.2. ra3eTHo-rry6JIHIIHcTwrecKHH CTHJIb 

."""1 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 . 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I iärjekorranumber: . 3. (9.) teema nimetus: Vene keel (Rl) IX planeeritudtundide ar~ 35 
-_ .. -_ .. ---

õ 'p peSlsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOID;He TeMbI: 
1. Mbl pO)l{.D:eHbl, YITo6 CKa3KY C.D:eJIaTb 6billblO 
2. 3CTOHlUI B cep,lJ,ll;e MoeM (pyccKHe lIIiCaTeJIli li 3CTOHlUI) 

TeMaTHKa YCTHOH H IIHChMeHHOH peQH: 
1. ~eJIOBeK,HaYKa,TexHliKa 

1.1 KOMIIblOTep KaK Cpe.D:CTBO 06YYIeHli5l, 
1.2 KOMIIbIOTep: 3a li IIPOTliB 
1.3 li306peTeHH5I, 
1.4 IIpe.D:IIpliHliMaTeJIbCTBO, 
1.5 Hepa3ra.D:aHHble TallHbl, 
1.6 HaYKa li IIplipO.D:a 
2 ~eJIOBeK li o6m:ecTBo 
2.1. YIeJIOBeK KaK JIliYIHOCTb, 
2.2. YIepTbl XapaKTepa, 
2.3. cIIoco6HOCTli li B03MO)J(HOCTli, 
2.4. B3aHMOOTHOIlIeHli51 li IIpo6JIeMbl 

1. 
MbI pO~,lJ,eHhI, QTo6 CKa3KY C,lJ,eJIaTh 6b1JIhlO 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, OõyqeHHe Ha rrpODDKemIM ARV, INI, 

3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, Bceü )l{H3HH H IIJIaHHpoBaHHe KIR 
PeqeBOÜ 3THKeT. 4.3,5.1,5.2 KapbepbI. 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yu(-me)! Ilpu6em! IlpU6emcm6YlO Bac! 
OKpY)I{ruomaH cpe,lJ,a H 

• YCTOÜqHBoe pa3BHTHe. 
• IIpocbõa rrOBTopHTb, OÕ'bHCHHTb: Jf36uHume, 5l He nOH5lJl(-a); Ilpocmume,51 He llmpOpMa[(HOHHaH cpe.L(a. 

PaCCJlbIUlaJl(-a); Il 06mopume, nOJICaJlyucma ... TexHoJIorHH H HHHOBaUHH. 
• OõpameHHe B pa3JIHQHbIX ccpepax oõmeHHH: CKaJICUme nOJICaJlyucma ... 3.L(0pOBbe H õe30rraCHOCTb 

EYObme JlI06e3Hbl ... IloKaJICume, nOJICaJlyucma ... rpa)l{.L(aHCKaH HHHI.J;HaTHBa H 
-
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• BblpmKeHHe COMHeHIDl : He MO:JICem 6blmb! He 6epUmC51; He603MO:JIClIO, 
Bp51oJlu ... 

• IIpocb6a M pa3pemeHMe: IIo36oJlbme; Pa3peUiUme; MO:JIClIo; J(a, nO:JICaJlyucma ... 

• IIpocTeMmMe MHCTPYKUMM M CJIe)J,OBaHHe MM . 
• IIoMcK MH<popMaUMM: Mell51 ulImepecyem ... J! xomeJl(- a) 6bl Y311amb ... 

• Bblpa)f(eHMe co6CTBeHHoro MHeHIDl: J[ ,ZJ,yMaIO ... J[ CqMTaIO ... MHe Ka)f(eTCH ... 
• Bbrpa)f(eHMe MHeHMH TPeTbero mma: A6mop ym6ep:JICOaem, lJmo ... 

A6mopy KG:JICemC51, lJmo ... 

[paMMaTMqeCKMM MaTepMaJI. 

1. IIpmacTMe 
1.1. ,D,eMcTBMTeJIbHble rrpmacTIDl: 
1.1.1. HaCTOHIIIero BpeMeHM : oeJla!QJ!1uu 
1.1.2. rrpome)J,mero BpeMeHM: OeJla6UiUU 
1.2. CTpa)J,aTeJIbHble rrpmaCTHH: 
1.2.1. HacToHIIIero BpeMeHM : OeJlaeMUU 
1.2.2. rrpome)J,mero BpeMeHM: cOeJlallllblU 
1.2.3. o6pmoBaHMe cTpa)J,aTeJIbHbIX rrpmacTMM rrpome)J,mero BpeMeHH: 

Hanucamb -lIanUCallllblU - lIanucall 
2. ,D,eerrpmacTHe 
2.1. HecoBepmeHHoro BH)J,a 

0603HaqaeT )J,eMcTBMe, KOTopoe rrpoHcxo)J,HT Oil:HOBpeMeHHo C il:eMCTBHeM maroJIa B 
rJIaBHOM rrpe)J,JIO)f(eHHH: 

lJUmamb - lJumaJOm - lJumaJ! 
3allUMambC51 - 3allUMaJOmC51 - 3allUMaJ!cb 

2.2. COBepmeHHoro BH)J,a 
HCrrOJIb3yeTcH )J,JIH Bblpa)f(eHIDl il:eMCTBIDl, rrpeil:mecTBYIOm:ero il:eMcTBMIO maBHoro 
rrpe)J,JIO)f(eHIDl: npOlJUmamb - npOlJumaJl - npolJumaB 

n03allUMambC51 - n03allUMaJlC51 - n03allUMaBllIJfcb 
3. IIpe)J,JIo)f(eHHe. 
1. CJIO)f(HOrro,ZJ,qHHeHHoe rrpe)J,JIO)f(eHHe: 
1.1. rrpHil:aTO'IHOe rrpmMHbl; 
1.2. rrpHil:aTO'IHOe H31>HCHHTeJIbHOe; 
1.3. rrpHil:aTO'IHOe ueJIH; 
1.4. rrpH)J,aTOQHOe orrpe)J,eJIHTeJIbHOe; 
2. Heorrpe)J,eJIeHHO-JImHble rrpe)J,JIO)f(eHIDl. 
3. Ee3JIWlHbIe rrpe)J,JIO)f(eHIDl. 
4. 3HaKH rrperrHHaHIDl B rrpe)J,JIO)f(eHHH. 

1""'\ 

rrpe)J,IIpHHM'IHBOCTb. 
KYJIbrypHoe caMOC03HaHHe. 
IJ;eHHocTH H upaBcTBeHHocTb 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb j a oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kiljalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kilj as 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuuri ja kiljanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
1.1.Tunneb väga aeglasesja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimatelj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervituse d, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 

kohv). 
1.4.Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusegajuttu 

2 LUGEMINE 
2.1.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimate~al. 
2A.Leiab lugedes vajaliku info 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.0skab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara j a lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusvälj endeid (tervitades, hüvasti jättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3A.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.S.Tunneb igapäevaseid olmeesemeidjaköögitarbeid ning oskab neid kiljeldada 
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3.6.Tunneb sööke,jooke, toiduaineid 
3.7.0skab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 
3.8.Tunneb arve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.10. Oskab kirj eldada oma päeva, tegevusi 
3.1 1. Kasutab ajamäärusi, kellaaegu 
3.12.0skab sõlmida kokkuleppeid 
3. 13.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14. Oskab kirj el dada oma elamist, tubade sisustust 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.Tunneb õpitava keele kirjatähti, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid ja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuelll" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Saksa keel (A2) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1 Erste Kontakte 
1.2 Gegenstände in Haus und Haushalt 
1.3 Essen und Trinken 

2 Grammatik 
2.I.Der Aussagesatz und der Fragesatz 
2.2.Wortfrage, Satzfrage 
2.3.Die Konjugation 
2.4.Personalpronomen 
2.5.Flexion bei Berufsangaben 
2. 6. Satzklammer 
2.7.Das grammatisehe GeschIeeht der Substantive 
2.8.Der bestimmte und der unbestimmte Artikel 
2.9.Nominativ und Akkusativ 
2.10.Plural der Nomen 
2.11. Die Possessivpronomen meinle, deinle, Ihtle,seinle, ihrle das Indefinitpronomen keinle 
2.12.Die Stellung des Prädikats im Aussagesatz 
2. 13.Temporalangaben 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3 .1.Erste Kontakte LI AU 
3. 1. 1.BegrüBung 1.1, 1.2.,1.3., 1.4. Kultuuriline Vene j a inglise 
3.1.2.sieh und andere vorstellen (Name, Vorname) 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. identiteet keel 
3.1.3.Deutsehes AIfabet 3.1.,3.2.,3.3., 3.4.,3.5., 
3.1.4.buehstabieren 3.6. Väärtused ja kõlblus Geograafia 
3.1.5.Zahlen 1-1000 (reehnen) 
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3. 1. 6. Herkunft, Nationalität und ReisezieI erfragen bzw. Angeben (Ländemamen, woher?) 
3.1. 7.jemanden ansprechen 
3. 1. 8.jemanden beschreiben (Alter, Hobbys, Berufe) 
3.1.9.um Entschuldigung bitten 
3.I.IO.vemeinen 
3.2.Gegenstände im Haus und Haushalt L2 
3 .2.I.alltägliche Gegenstände identifizieren, klassifizieren 
3.2.2.KüchenmöbeI 
3.2.3.Haushaltsgegenstände 
3.2.4.Gegenstände beschreiben (Adjektive) 
3.2.5.Besitz und Zugehörigkeit ausdrücken, erfahren, angeben 
3.3.Essen und Trinken L3 
3.3 .1. Speisen und Getränke 
3.3.2.LebensmitteI 
3.3.3.Essgewohnheiten beschreiben 
3.3.4.Vorliebe und Wünsche erfragen und äuBem 
3.3.5 .. Mahlzeiten 
3.3.6.Zeitangaben (morgens, mittags, nachmittags, abends) 
3.3.7.Häufigkeit (oft, meistens, manchmaI) 
3.3.8.Mengeneinheiten (FIasehe, Glas, Dose, Tasse, Kilo, Liter) 

~ 

4.1.,4.2.,4.3. 
5.1. 

Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

jfu"j ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Saksa keel (A2) II planeeritud tundide arv~ 35 
- -

õ 'P] fleslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Themen 
I.I.Essen und T rinken 
I.2.Freizeit 
1.3.Wohnen 

2 Grammatik 
2.1. Verben mit VokalweehseI (essen, nehmen, Iesen) 
2.2.Modalverben können, düifen, müssen, möchten 
2.3.Sätze mit Modalverb + Infinitiv 
2.4.1mperativ 
2.5.Pronomen man, jemand 
2.6. Verb en mit trennbaren Präfix 
2.7.Uhrzeit 
2.8.Frage mit Wann? Wie lange? 
2.9.Präposition for 
2.1 O.Indefinitpronomen und Definitpronomen im Nominativ und im Akkusativ 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3.1.Essen und Trinken L3 ALL Kultuuriline Vene j a inglise 
3. 1. l.Speisekarte Iesen 1.1., 1.2., l.3., 1.4. identiteet keel 
3.1.2.Speisen und Getränke wählen 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. 
3.1.3.WÜllsehe formulieren 3.1.,3.2.,3.6., 3.7.,3.8., Väärtused ja kõblus 
3.1.4.Im Restaurant bestellen und bezaWen 3.9.,3.10., 3.11., 3.12 
3.I.5.Eigensehaften von Speisen ausdrüeken 4.2.,4.3. Tervis ja ohutus 
3.1.6.Dinge anbieten und ablehnen 5.1. 
3.1.7. Unzufriedenheit ausdrüeken 
3.1.8.naeh dem Preis fragen 
3.1.9.Mengeneinheiten ausdrüeken 



3.2.Freizeit L4 
3.2.1.Freizeitaktivitäten 
3.2.2.Interessen 
3.2.3.allgemeine Handlung 
3.2.4.Freizeitbes::häftigungen 
3.2.5.Zeitangaben 
3.2.6.Veranstaltungen 
3.2.7. Verabredung 
3.3.Wohnen L5 
3.3.1. Charakteristika von W ohnungen 
3.3.2.Räume 
3.3.3.Möbel 
3.3.4. Charakteristika von Möbel 

("'I ~ 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I Gl, G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuidja teatmeteoseid, oskab kirjutada kirjaja teha 
kokkuvõtteid loetu j a kuuldu põhj al. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas 

Õpitulemused 

A1.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoogidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antudjuhiseid ning pöördumisi. 
1.3 .Vaj ab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
1.4 .Mõistab selgelt j a aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühikesi lihtsaid juhtnmre. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 
2.2.Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt tutvustada iseemast ja oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallidepiires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt ja 

on valmis neile reageerima. 
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3 .4.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.5.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.0skab lühidalt kiIjutada iseendast j a teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekiIja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kiIjavahemärki. 
4.5.0skab kiIjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kiIjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.I.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuellI" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Saksa keel A(2) III planeeritud tundide arv: 35 

õ 
.I. .I. 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1 Themen 

1.1.Wohnen 
1.2.Krankheit 
1.3.A1ltag 

2 Grammatik 
2.l.Präpositionen in, an, au! mit Dativ 
2.2.Antwort auf Wo? 
2.3 .Possessivartikkel 
2.4.Imperativ 
2.5.Modalverben solIen, wollen 
2.6.Perfekt 
2.7.Antwort auf Wohin? 
2.8.Präpositionen in, nach, zu 

3 Themen zur Verwieklung der mündliehen und sehriftllehen Spraehe 
3.1.Wohnen L5 Al.2. Kultuuriline Geograafia 
3.l.l.Wohnen im Mietshaus 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. identiteet Inglise keel 
3.1.2.Ort und Lage 2.1.,2.2.,2.3.,2.4. 
3.1.3.Wohnen im Hotel 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 Keskkond ja 
3.2.Krankheit L6 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., jätkusuutiik areng 
3.2.1.Körperteile 4.6 
3.2.2 .Krankheiten 5.1 Tervis ja ohutus 
3.2.3.Schmerzen und Beschwerden 
3.2.4.Medikamente 
3.2.5.Schlafstörungen und Tipps dagegen 
3.2.6.Körperbewegung 
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3.2.7.Winterurlaub 
3.3. Alltag L7 
3.3 .1.A1ltägliche Aktivitäten Väärtused ja kõlblus 
3.3.2.Wochentage, Monate 
3.3.3.Unfall 
3.3.4.Hausarbeiten 
3.3.5.Tagesablauf am Werktag 
3.3.6.Auf der Autobahn 
3.3.7.Reparaturarbeiten in der W ohnung 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Saksa keel (A2) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Themen 
1.1.0rientierung in der Stadt 
1.2.Kaufen und Schenken 
1.3.Deutsche Sprache und deutsche Kultur 

2 Grammatik 
2.I.Deklination im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv 
2.2.Wechselpräpositionen 
2.3.Präpositionen mit Dativ 
2.4.Präpositionen bei geografischen Namen 
2.5. Verben mit zwei Ergänzungen Dativ und Akkusativ 
2.6.Komparation der Adjektive 
2. 7. Ordinalzahlen 
2.8.Präpositionen mit Akkusativ 
2.9.FrageartikeI welcher? welche? welches? 
2.1O.GrÖBenangaben 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3.1.0rientierung in der Stadt L8 A1.2. Kultuuriline Kirjandus 
3 .I.I.Lage, Richtung, Ziel 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. identiteet Muusika 
3.1.2.Geschäfte, Sport und Freizeitrichtungen 2.1.,2.2.,2.3., 2.4 Kunst, 
3.1.3.öffentliche Gebäude 3.1.,3.2.,3.3., 3.4.,3.5 Tehnoloogia ja Geograafia 
3.I.4.Dienstleistungen in der Stadt 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., Innovatsioon 
3.1.5.Verkehr 4.6 
3.1.6.den Weg erklären und danach fragen 5.1. Väärtused ja kõlblus 
3.1.7. SehensWÜfdigkeiten in Berlin 
3.1. 8.B erliner All tag 
2.I.Kaufen und Schenken L9 

---
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2.I.I.An1ässe zum F eiern 
2.1.2.Geschenke 
2.I.3.Gegenstände aus dem Alltag 
2.1.4.Einkäufe 
2.I.5.Technische Geräte 
2.I.6.A1ltagsaktivitäten 

3.l..Deutsche Sprache und deutsche Kultur LIO 
3.1.1. Geografische und biologische Angaben 
3.I.2.berühmte Persönlichkeiten 
3.1.3.Das Datum 
3.I.4.Jahreszeiten 
3.I.5.Undernamen 
3.1.6.Sprachen 
3.1. 7. Geografische Begriffe 
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ÕJlpeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkee1es 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast küj alikult välj endada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja küjas 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
1.1.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on talle 

tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
l.2.Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3 .vajab kordamist ja selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.l.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, uudised, 

juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaidjuhiseidigapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt kirj eldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
3.2.0skab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.l.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kiIjeldusi. 
4.2.KiIjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ning jt. 
4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktue1l2" 
2. Arbeitsbuch "Themen aktue1l2" 
3. CD zum Kursbuch 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kinderleieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Saksa keel (A2) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI )eSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1.Aussehen und Persönlichkeit 
1.2.Schule, Ausbildung, Beruf 

2 Grammatik 
2.1.Adjektiv als Prädikat 
2.2.Vergleichsformen im Satz als, so ... wie 
2.3 .Adj ektivdeklination 
2.4.Frage mit was for ein? welcher? 
2.5.Artike1wörter dieser, mancher, jeder/alle 
2.6.Redeabfolgen in argumentiven Diskursen 
2.7.Kausalsatz mit weil 
2.8.Präteritum der Modalverben 
2.9.Konsessivsatz mit obwohl 
2.10.Konditionalsatz mit wenn 
2.1 Ltemporale Präpositionen an, seit, von ... bis zu 

• 2. 12.Datumangaben auf die Frage Wann? Seit wann? Wie lange? 
3 Thernen zur Verwicklung der rnündlichen und schriftlichen Sprache 

3.1 Aussehen und Persönlichkeit LI A2.1. Väärtused ja kõlblus Perekonnaõpetus 
3. 1. 1.Aussehen von Menschen 1.1., 1.2., 1.3. 
3.1.2.Charakterisierung von Personen 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3.1.3.Temperament 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.4.Farben 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. 
3.1.5.Gradadverbien 5.1. 
3.1.5. Charakterisierung von Kleidungsstücken 
3.1.6.Arbeitsbedingungen 
3.1.7.Redemittel fiir die Argumentation (Bewertung, Konsens, Dissens) 

3.2.Schule, Ausbildung, Beruf L2 
3.2.1.Berufe (auch Wunschberufe) Elukestev õpe ja 
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3.2.2.Motivation karjääri planeerimine 
3.2.3.Zufriedenheit mit dem Beruf 
3.2.4.Arbeitsbedingungen Väärtused ja kõlblus 
3.2.5. Charakterisierung von Stelle und Beruf 
3.2.6.Schulen und Schulsystem 
3.2.7.Unterrichtsfächer 
3.2.8.Zeugnisse Teabekeskkond 
3.2.9.prüfungen 
3.2.1O.Berufsausbildung 
3.2.11.Studium 
3.2. 12.Berufschancen nach dem Studium 
3.2. 13.Stellensuche 
3.2. 14.Datum 

----
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekorranumber: 3. (6.) teema nip1etu~: Saksa keel (A2) VI planeeritud tundide arv: 35 

- - _._- - -- - - -

õ 'P] ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

I.I.Unterhaltung und Fernsehen 
I.2.Industrie, Arbeit, Wirtschaft 
1.3.Familie und persönliche Beziehungen 

2 Grammatik 
2.1.Reflexive Verben 
2.2.Reflexivpronomen 
2.3.Präpositionalpronomen 
2.4.Konjuktiv II 
2.5.Steigerung der prädikat und attribut gebrauchten Adjektivs 
2.6.Vergleichsformen im Nebensatz (wie und als) 
2.7.Passiv Präsens 
2.8.In:finitivsätze mit zu 
2.9.Nebensatz mit dass 
2.1O.Präteritum 
2. 1 I.Temporalsatz mit wenn und als 
2.12.Genitiv 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3.1.Unterhaltung und Fernsehen L3 Teabekeskkond KiJjandus, 
3 .1.1.F ernsehen A2.1. Kultuuriline inglise ja vene 
3 .I.2.F ernsehprogramm, Sendungen 1.1., 1.2., 1.3. identiteet keel 
3.I.3.Ratgebersendung 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3 .I.4.Persönliche Beziehungen 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.5 .Musik 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. Muusika 
3.I.6.Lieder 5.1 
3.I.7.Bedingungsverhältnis 
3.1. 8.Erwünschtheit 
3.1.9.StraBenkünstler, StraBenmusik 
3.I.IO.Argumente 

- -
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3.2.1ndustrie, Arbeit, Wirtschaft L4 Elukestev õpe ja 
3.2.1.Autos, Autoteile karjääri planeerimine 
3.2.2.Eigenschaften von Autos 
3.2.3.Defekte Tervis ja ohutus 
3.2.4.Autoreparatur 
3.2.5.Ärger, Reklamation, Kritik 
3.2.6.Berufe im Automobilbranche 
3.2.7.Arbeitsbedingungen Kultuuriline 
3.2.8.Einkommen und Ausgaben identiteet 
3.2.9. Tagesablauf 
3.2.10.Lebenshaltung 

3.3.Familie L5 Perekonnaõpetus 
3.3.l.Charakter Kultuuriline 
3.3.2.Sympathie, Antipathie identiteet 
3.3.3 .Art der persönlichen Beziehung 
3.3.4.Streit in der Familie Väärtused ja kõlblus 
3.3.5.Vmwürfe 
3.3.6.Familie 
3.3.7.Ehe und Kinder 
3.3.8.Verlobung und Heirat -Meinungen und Einstellung 
3.3.9.Familienleben, Feierabend 
3.3.1O.Eltem und Kinder 
3.3 .11.Erziehung früher und heute 
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Oppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise j a -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab j a oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast küjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja küjas 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuurija küjanduse vastu 

Õpitulemused 

A2.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. 
1.2.Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
1.3 . Suudab tabada sündmusi, õnnetusi jms kiIj eldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab. 
l.4.Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel 

teemadel j a saab aru neis sisalduvast infost. 
2.2.Mõistab tavapäraseid kiIjuja fakse (päringuid, tellimusi, kinnituskitjujms)endale tuttaval 

teemal 
2.3.Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti to el. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 
3.2.0skab kitjeldada igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti, tööd või õpinguid 
3.3.Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 
3.4.0skab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 
3 .5.Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi. 
3.6.Kasutab õpitud põhisõnavaraja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 
3.7.Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusviguja sõnade otsimist. 
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4.KIRJUTAMINE 
4.l.0skab kitjutada lühikesi kiljeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. 
4.2.Koostab lihtsaid isiklikke kilju. 
4.3.0skab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 
4.4.Rakendab õpitud õigekiljareegleid (nt algustähe ortograafia, kiljavahemärgid). 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.l.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavonnid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 2" 
2. Arbeitsbuch "Themen aktuell2" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ätj ekoITanumber: 1. (7.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VII planeeritud tundide arv: 35 

--- -

õ 'PI le SISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
I 

1 Themen 
1.1.Naturund Umwelt I 

I.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland i 

2 Grammatik 
2.I.Zeitausdrücke im Akkusativ 
2.2.Konstruktionen mit es 
2.3.Relativsätze 
2.4.Relativpronomen 
2.5.Sätze mit lassen + Infinitiv 
2.6.Satzverbindende Wörter aber, also, denn, deshalb, entweder .. oder, schliefilich, trotzdem 
2.7.zum + lrifinitiv als Ergänzung 
2.8.indirekter Fragesatz 
2.9.Infinitivsatz mit um .. zu 
2.lOFinalsatz mit damit 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3 .1.Natur und Umwelt A2.2. Keskkond ja 
3.1.1.Klima 1.1., 1.2., 1.3 jätkusuutlik areng geograafia 
3.1.2.Wetter 2.1.,2.2.,2.3 inglise keel 
3.1.3.Tageszeiten 3.1, 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., Kultuuriline vene keel 
3.I.4.J ahreszeiten 3.5.,3.6 identiteet 
3.1. 5 .Häufigkeit 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 
3.1.6.Stadt 5.1. Teabekeskkond 
3.1.7.Land 
3.I.8.Landschaftstypen Tehnoloogiaja 
3.1.9.Geographie Deutschlands innovatsioon 
3.1.l0.Geographie Estlands 
3.I.II.Umweltschutz keemia 
3. 1. 12.Müllprobleme 
3. 1. 13.Gegenstände des täglichen Bedarfs 
3.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland 

------ --- -
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3.2.1.Urlaubsvorbereitungen 
3.2.2.Ausweispapiere fiir Reise und Verkehr 
3.2.3.Versicherung 
3.2.4.Dienstleistungen 
3.2.5.Reise, Urlaub 
3.2.6.Reiseerlebnisse Elukestev õpe ja ühiskonnaõpetus 
3.2.7.Alltagsgegenstände krujääri planeerimine 
3.2.8Jm Ausland arbeiten 
3.2.9.Auswanderer 
3.2.1O.Berufsleben und Familienleben in Deutschland 
3.2.11.Nationalcharakter 
3.2.12.Im Ausland leben 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~ekorranumber: __ 2. (8.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VIII planeeritud tundide arv: 35 

---- -_.. --- -~ -----_.- -- - -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

I.I.Nachrichten, Politik und Geschichte 
l.2.A1te Menschen , 

2 Grammatik 
2.1.Präpositionen mit Kasus 
2.2.Verben mit Präpositionalergänzung 

, 

2.3.Lokale und temporaIe Präpositionen 
2.4.0rdinalzahlen im Datumangaben I 

2.5.Nomen und Adjektive mit Präposition 
2.6.Reflexive Verben 

I 2.7.Reflexivpronomen 
2. 8. Steigerung 
2.9.Reziprokpronomen I 

3 Themen zur Verwieklung der mündllehen und sehriftllehen Spraehe 
. 3.1.Nachrichten, Politik und Geschichte A2.2 . Kodanikualgatus ja eesti keel 
3 .1.1.Presse, Politik 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 ettevõtlikkus ühiskonnaõpetus I 

3.1.2.aktuelles Geschehen 2.1.,2.2.,2.3. ajalugu 
3.I.3.Nachrichten 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., Teabekeskkond 

I 3.1.4.Parteien und politisches Wahlsystem in Deutschland und in Estland 3.6.,3.7 
3.1.5.die beiden deutschen Staaten 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 Tehnoloogia ja 
3.1.6.Tag der deutschen Einheit 5.1. innovatsioon 

I 3.I.7.Wiedervereinigung 
3.I.8.Lebensverhältnisse Väärtused ja kõlblus 
3. 1. 9. Gefiihle 

i 
3.2. Alte Menschen Kultuuriline 
3.2.1.Familie identiteet perekonnaõpetus I 

3.2.2.Wohnen 
3.2.3 .zwischenmenschliche Beziehungen 
3.2.4.Lebensverhältnisse _I 3.2.5.Altenheime 

- --- --- -
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3.2.6.Uberalterung der Gesellschaft 
3.2.7.Alltagsbeschäftigungen alter Leute 
3.2.8.Gegenstände des täglichen Bedarfs 
3.2.9.Liebesgeschichte 
3.2.10.Freizeitaktivitäten alter Leute 
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Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kiIjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kiIjas 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuuri ja kitjanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
1.l.Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimatetj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliseltkasutatavaid lähedase hääldusega sõnu 
1.4.Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusegajuttu 

2 LUGEMINE 
2.I.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimate:gal. 
2.4.Leiab lugedes vajaliku infu 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusväljendeid (tervitades, hüvastijättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3.4.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.5.Tunneb igapäevaseid olmeesemeidja ning oskab neid kiIjeldada 
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3.6. Oskab kiIjeldada oma elamist, tubade sisustust 
3.7.0skab linnas teed küsidaja teedjuhatada 
3.8.Tunneb arve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.10. Oskab kiIj eldada oma päeva, tegevusi 
3.l1.Kasutab ajamäärusi, kellaaegu 
3.12.0skab sõlmida kokkuleppeid 
3.13.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14.Tunneb sööke, jooke, toiduaineid 
3.15 Oskab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 

4 KIRJUTAMINE 
4.I.Tunneb õpitava keele kiIjatähti, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kiIjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kitjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kitjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.l.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamatetjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Hispaania keel (ALI) I planeeritud tundide arv: 35 

-

Õppesisu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Enda tutvustamine 
1.2 Klassiruumi ja kodu kitjeldamine 
1.3 Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine 

2 Grammatika 
2.1 Hispaania keele hääldus 
2.2 Isikuline asesõna 
2.3 Reeglipärase tegusõna pööramine 
2.4 Ebareeglipärased tegusõnad ser, tener, estar, hay 
2.5 Määrav ja umbmäärane artikkel 
2.6 Nimisõna ja omadussõna sugu 
2.7 Ainsus ja mitmus 
2.8 Jutustav lause ja küsilause 
2.9 Küsisõnad: ;,C6mo?, tD6nde?, tCuimtos? 
2.10 Eessõna funktsioon, mõned sagedamini esinevad eessõnad 
2.11 Kohaeessõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Enda tutvustamine U 1 ALl Kultuuriline Teised 
3.1.1 Hispaania keele tähestik Ll, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Sõnade tähthaavallugemine 1.4 
3. 1.3 Tervitamine ja hüvasti jätmine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Ees- ja perekonnanime ütlemine ja küsimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Vanuse ütlemine ja küsimine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Riigid ja rahvad 3.4, 3.5,3.6 
3.1.7 Enda päritolust rääkimine ja teiste päritolu kohta küsimine 4.1, 4.2,4.3 
3.1.8. Tegevusalad ja elukutsed 5.1 
3.1.9 Arvud 1-199 
3.2 Klassiruumi ja kodu kirjeldamine U 2 
3.2.1 Klassi sisustus ja kontoritarbed 

--- -
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3.2.2 Asjade kirjeldamine (värvid) 
3.2.3 Asjade paigutamine ruumis (kohaeessõnad) 
3.2.4 Kodu, tubade nimetused 
3.2.5 Mööbliesemed, kodumasinad 
3.2.6 Tubade kirjeldamine. Asjade olemasolust rääkimine (hay) ja nende asukoha kirjeldamine (estar). 
3.3 Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine U 3 
3.3.1 Valik omadus- j a nimisõnu välimuse j a iseloomu kirjeldamiseks 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'pj peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Perekond 
1.2 Riietus 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Omastavasesõna 
2.2 Tegusõna llevar kasutamine 
2.3 Omadussõna ühildumine nimisõnaga soos ja arvus 
2.4 Kuuluvuse väljendamine 
2.5 Omadussõna võrdlusastmed 
2.6 Ebareeglipärane keskvõrre 
2.7 Võrdluslausete moodustamine 
2.8 Tegusõnad querer, prefenr ja necesitar 
2.9 Eessõnade en ja a kasutamine liikumist väljendavate tegusõnadega 

3 Suulise ja kirjaliku suhtlemise teemad 
3.1 Perekond U3 AU Kultuuriline Teised 
3.1.1 Perekonnaliikmed, sugulased. 1.1, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Oma perekonnast rääkimine 1.4 
3.2 Riietus U3 2.1, 2.2, 2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2.1 Riietusesemete nimetused 2.4 kõ1blus 
3.2.2 Riietuse kitjeldamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.3 Hinna küsimine ja ütlemine 3.4, 3.5,3.6, 
3.3 Linn U4 3.7,3.8 
3.3.1 Transpordivahendid 4.1,4.2,4.3 
3.3.2 Oma eelistustest rääkimine 5.1 
3.3.3 Erinevate transpordivahendite võrdlemine 
3.3.4 Linna kitjeldamine (tänavad, asutused, hooned) 
3.3.5 Eesmärgi välj endamine eessõnaga para 
3.3.5 Teejuhatamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) III planeeritud tundide arv: 35 

---

õ ... 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tavaline päev 
1.2 Lemmiktegevused 
1.3 Söömine 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärase tegusõna tüübid I 
2.2 Enesekohane tegusõna 

i 
2.3 Eessõna kasutamine aja- ja sagedusväljendites 
2.4 Tegusõnad gustar ja eneantar 
2.5 Otsesihitise asesõnad 
2.6 Tambien / tampoeo kasutamine 

3 Kirj aliku j a suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tavaline päev U5 ALl Kultuuriline Teised 

I 3.1.1 Igapäevastest tegevustest rääkimine Ll, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Kellaaeg 1.4 
3.1.3 Päevaajad 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Nädalapäevad 2.4 kõlblus 
3.1.5 Kuupäevad 3.1, 3.2, 3.3, 
3.1.6 Tegevuste toimumise sagedusest rääkimine 3.4, 3.5,3.6, 
3.1. 7 Kohtumise kokkuleppimine 3.7,3.8,3.9, 
3.1.8 Hispaaniaste ja eestlaste tavalise päevakava võrdlemine 3.10,3.11, 
3.2 Lemmiktegevused U6 3.12,3.13, 
3.2.1 Vabaajategevustest rääkimine 3.14,3.15, 

I 

3.2.2 Lemmikharrastusest rääkimine 3.16,3.17 
3.3 Söömine 4.1,4.2,4.3 
3.3.1 Söögiajad Hispaanias 5.1 
3.3.2 Mida Hispaanias süüakse? 
3.3.3 Kohvikus ja restoranis tellimine 
3.3.4 Toiduained ja kust mida osta saab 



Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuid j a teatmeteoseid, oskab kirjutada kirj aja teha 
kokkuvõtteid loetu ja kuuldu põhjal. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

( kasutamist kõnes ja kirjas 

e 

Õpitulemused 

A1.2 tase 

1 KUULAMINE 
1. 1. Saab aru selgelt hääIdatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoo gidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. 
1.3.Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
1. 4 .Mõistab selgelt j a aeglaselt antud juhiseid ning suudab j ärgida lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

2 LUGEMINE 
2.1.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 

2.2.Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2A.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. Oskab lühidalt tutvustada iseennast j a oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavaraja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt 

ja on valmis neile reageerima. 
3A.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.S.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 
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4 KIRJUTAMINE 
4.l.0skab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekirja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
4.5.0skab kirjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kirjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5. 1. Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p :>eSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
m. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tervis 
1.2 Ilmja kliima 
1.3 Ostmine poes ja turul 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärane tegusõna "doler" 
2.2 Tegusõna "hacer" kasutamine ilmaga seotud väljendites 
2.3 Gerundium 
2.4 Konstruktsioonid estar+gerundio ja seguir + gerundio 
2.5 Määrsõnad ,,muy" ja ,,mucho" 
2.6 Otsesihitise asesõnad 
2.7 Umbmäärased asesõnad 
2.8 Näitavad asesõnad 
2.9 Numbrid 101-100000 
2.10 Küsisõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tervis U 6 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Kehaosad 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Haigusseisundid 1.4 
3.1.3 Soovitused erinevate haigusseisundite puhuks 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2 Ilma ja Kliima U 7 2.4 kõlblus 
3.2.1 Oma maa kliima tutvustamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.2 Aastaajad 3.4,3.5 
3. 2.3 Ilmakaared 4.1,4.2,4.3, 
3.2.4 Hispaania kliima 4.4,4.5,4.6 
3.3 Ostmine poes ja turul U 8 5.1 
3.3.1 Hulga väljendamine ja küsimine 
3.3.2 Millegi olemasolu kohta küsimine 
3.3.3 Kahtluse väljendamine 



( 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: .... 2. (5.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Plaanid ja projektid 
1.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine 
1.3 Kultuurilised erinevused 

2 Grammatika 
2.1 Konstruktsioon ir a + infinitivo lähituleviku väljendamiseks 
2.2 Soovide väljendamine konstruktsiooniga querer + irifinitivo,preferir + infinitivo 
2.3 Tener que + infinitivo; Hay que + irifinitivo, deber + infinitivo kohustuse väljendamisel 
2.3 Eituse väljendamine: nunca, jamas, no, ni ... ni 
2.4 Tähtsamad teksti siduvad väljendid: en primer lugar; por otra parte, ademas, por eso, pero jne. 

3 Kitjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Plaanid ja projektid U 9 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad keelelised võimalused plaanidest rääkimisel 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Enda plaanidest rääkimine 1.4 
3.1.3 Plaanide kohta küsimine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kohustustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Ettepanekute tegemine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Ettepanekust keeldumine ja keeldumise põhjendamine 3.4,3.5 
3.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine U 10 4.1,4.2,4.3, 
3.2.1 Oma arvamuse väljendamine 4.4, 4.5, 4.6 
3.2.2 Arvamuse küsimine 5.1 
3.2.3 Nõustumine ja mittenõustumine 
3.3 Kultuurilised erinevused U 10 
3.3.1 Omadussõnad inimese iseloomu kirjeldamiseks 
3.2.5 Eri kultuure puudutavad kliseed ja stereotüübid 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) VI planeeritud tundide arv: 35 
----

õ 'PI peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Igapäevased sündmused, uudised 
1.2 Reisimine 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Preterito peifecto (täisminevik) moodustamine 
2.2 Reeglipärane ja ebareeglipärane mineviku keskksõna 
2.3 Preterito peifectoga seotud ajamäärused 
2.4 Umbmäärased asesõnad (kordamine) 
2.5 Käskiv kõneviis (jaatav) 
2.6 Sihitise asesõnad ja nende kasutamine koos käskiva kõneviisiga 
2.7 Erinevadjaatuse väljendamise võimalused 
2.8 Ya, aun no ja todavia no kogemustest kõnelemisel 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Igapäevased sündmused, uudised U 11 Al.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Lähimineviku sündmuste väljendamine 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Päeva sündmustest rääkimine 1.4 
3.1.3 Hilinemise põhjendamine ja vabandamine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kogemustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.2 Reisimine Ull 3.1,3.2,3.3, 
3.2.1 Tuntud paigad, vaatamisväärsused 3.4,3.5 
3.2.2 Reisimisega seotud sõnavara (transport, majutus, söömine) 4.1,4.2,4.3, 
3.2.3 Reisielamuste kirjeldamine 4.5,4.6 
3.3 Linn U 12 5.1 
3.3.1 Informatsiooni küsimine linnas 
3.3.2 Informatsiooni jagamine 
3.3.3 Käskiva kõneviisi funktsioonid hispaania keeles 
3.3.4 Loa küsimine, loa andmine ja sellest keeldumine 
3.3.5 Kuidas asju pakkuda, pakkumist vastu võtta või sellest keelduda 



Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

( kasutamist kõnes ja kirjas 

( 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on 

talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
1.2. Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3. V aj ab kordamist j a selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt kirj eldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid j a inimesi. 
3.2.0skab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavaraja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.I.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
4.2.Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ningjt. 
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4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.I.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumise1); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Continua A2" 
2. Töövihik "Prisma Continua A2" 
3. CD "Prisma Continua A2" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.1) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: leSlSU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Vaba aja veetmine 
1.2 Televisioonja raadio 
1.3 Sotsiaalne suhtlus 
1.4 Reisimine 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine olevikus (kordamine) 
2.2 Liitlause, sidesõnad 
2.3 Tegusõnade ser ja estar võrdlev kasutamine 
2.4 Liikumist väljendavad tegusõnad koos eessõnadega 
2.5 Otsesihitis 
2.6 Lihtminevik (Preterito indefinido). 
2.7 Lihtminevikuga seotud ajamäärused 
2.8 Konstruktsioon volver a + infinitiiv 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Vaba aja veetmine U 1 A2.l Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad vaba aja veetmise viisid 1.1, l.2, 1.3 identiteet keeled 
3.1.2 Hispaanlaste vaba aja veetmise eelistused. 2.1,2.2,2.3, 
3.1.3 Vaba aja veetmisega seotud kultuurilised eripärad 2.4 Väärtused ja Geograafia 
3.2 Televisoonja raadio 3.1,3.2,3.3, kõlblus 
3.2.1 Tele- ja raadiozanrid 3.4,3.5 
3.2.2 Lemmiksaated, nende kitjeldamine 4.1,4.2,4.3, 
3.3 Sotsiaalne suhtlus U 2 4.4 
3.3.1 Telefonivestlus 5.1 
3.3.2 Tervitamisega seotud väljendid. 
3.3.3 Kuidas tervitavad ja jätavad hüvasti hispaanlased. Võrdlus meie kultuuriga 
3.3.4 Liikumisega seotud tegusõnade kasutamine mõningates praktilistes situatsioonides 
3.4 Reisimine U3 
3 . .4.1 Reisimisega seotud sõnavara täiendamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.I) VIII planeeritud tundide arv: 35 

õ p fleslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ffi. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Sündmused ja vahejuhtumid 
1.2 Elulookirjeldus 
1.3 Kuidas vanasti elati 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine täisminevikus (kordamine) 
2.2 Otse- ja kaudsihitise asesõna vormid ja kasutamine 
2.3 Liht- ja täismineviku võrdlev kasutamine 
2.4 Mitmesugused ajamäärusedja nende seotus ajavormidega 
2.5 Kestev minevik (Preterito impeifecto): morfoloogia ja kasutamine 
2.6 Kestva minevikuga seotud ajamäärused 
2.7 Soler + infinitivo 

3 Kitjalikuja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Sündmused ja vahejuhtumid U 4 A2.l Kultuuriline Teised keeled 
3.1.1 Isiklike kogemuste kiIjeldamine 1.1, 1.2, 1.3 identiteet 
3.1.2 Kuriteost teatamine, politseiga suhtlemine 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Geograafia 
3.l.3 Sündmuste kiIjeldamine 3.1,3.2,3.3, Väärtused ja 
3.2 ElulookiIjeldus U5 3.4,3.5 kõlblus 
3.2.1 Minevikusündmuste järjestamisega seotud väljendid 4.1,4.2,4.3,4.4 
3.2.2Tuntud isikute eluloost rääkimine 5.1 
3.2.3 Enda elukäigu jutustamine 
3.3 Kuidas vanasti elati 
3.3.1 Minevikutavadja -kombed 
3.3.2 Asjade, sündmuste ja isikute kirjeldamine minevikus 
3. 3.3 Kodutööd 
3.3.4 Kool enne ja nüüd 
3.3.5 Avastused ja leiutised 
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Töökorraldus aines. 

Hiina keel 
Gl 

A eourse eonsists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Leam Chinese with me (g~~$rX ta) People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese (*~rX 1-13-). Essentials in Communication. Hanban. 
Beijing Language and Culture University 

HSK (Chinese Proficieney Test) materials. Hanban. www.ehinesetest.en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1 st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eorreetly. 

b) Study Chinese syllable initials : b, p, m, f, d, t, n, 1, g, k, h, j, q, x. 
e) Study Chinese syllable finals : a, 0, e, i, u, Ü. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lesson 1- 6, Unit 1. 
a) Hello, my name is Da Wei. Pagel-5. Leam the basie ways to greet 

people , teIl one's own name. 
b) Goodbye. Page 6-9. Leam to say greet and goodbye. 
e) I am Wang Jiaming. Page 10-13. Leam to introduee eaeh other. 
d) Thank you! Page 14-19. Leam to express gratitude. 
e) Are they students? Page 20-24. leam to identify someone or negation. 
f) They are my friends. Page 25-29. Leam to introduee one's friends. 

3. Speaking: 
a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express thanks, fareweIl . 
e) students can use the yes-or-no questions. 
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4. Writing: 
a) Students can write the following Chinese characters and words: 
1$, ~f, flt, P4, [RJ~, in, ~9fP, W~, jik, 1m, ~1B, 1fii, 1~1fJ, i]j 
i]j, /G~~, 1t-i, :g *, ~1B1fJ, ~1:, 0lb, t5t*, 1tMfJ, 8~, ]] tR, 
ft1fJ, CP~1:, ~~fjJ, ~~ifJ. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (lessonl-6,unit1). 
b) Listen to the tape, and dietate words (lessonl-6,unitl). 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basics of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them correetly. 
b) Review Chinese syllable initials : zh, ch, sh, r, Z, e, s, j, q, x. 
c) study ehinese syllable finaIs: a, 0, e, ai, ao, an, ang, ou, ong, e, ei, en, eng, 

u, ua, uei(ui), uai, uo, uan, uen(un), uang, er, i, ia, ie, iao, iou(iu), ian, in, iang, 
mg, lOng. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on lesson 7-10, Units 2. 
a) Who is he? Page 35-39. 
b) Who is you best friend? Page 41-46. 
b) How many ehinese eDs do you have? Page 47-53. 
d) What is that? Page 54-58. 

3. Speaking: 
a) students can use ehinese measure words correctly . 
b) students can ask and answer the positive-negative questions. 
e) Inquiring about the owner (whose). 
d) Inquiring about the quantity of certain things (how much and how many). 
e) students can express looking for someone or something. 

4. Writing: 
a) Students can write the following ehinese characters and words: 
~~, _, ili, n,.~~, fi~,~,~, m,~, &*,~~, ~ 
~, A, *, $~, ~~, ~~, ~, ~~, ~, m, $~, ~, ~, 
xt, ~, 8~, l1lb, -, =, -, 12], Ji, /\, ~, }\, iL, +, ~~, 
m~ 

b) Numbers: 1-10; 
c) Measure words in ehinese language: --t, 5*, x, ;t:f, *eL E~, ~, J.R ... etc. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, and answer questions (lesson 7-10, unit2). 
b) Listen to the tape, and dictate words (lesson 7-10, unit2). 
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III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: 

Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lesson11-13, Units 2-3. 
a) Happy birthday to you! Page 59-63. Leam to look for someone and 

express one' s wish. 
b) I am very happy today! Page 64-67. Leam to teIl one's mood and feeling. 
e) Howold are you? Page 73-76, Learn to ask and teIl about one's age. 

3. Speaking: 
a) students ean talk about friends ,dassmates, and someone. 
b) students ean express one's mood and feeling. 
e) students ean talk about someone's identity. 
d) students ean talk about someone's age. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
1m, , 1~ , ii, 5fD, :tE, )3:jL j3~ lI, )3:) L , 33~ ) L, I9JHIL 19J~ ) L , *5G, 1:. 
B, *~, ~, *~, ~~, ~~, ~~, m, -®, ~, m~, *, 
if5f, **, 1~, ~~, *tR, OO~)L, iGA, JL ;Jj, H$:, 3~, 
Ef. 

b) Numbers: 1-100; 
e) day: yesterday, todayand tomorrow. 
d) Stroke order of Chinese eharaeters. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, and answer questions (lessonll-13). 
b) Listen to the tape, and dietate words (lessonll-13). 

6. HSK-Ievel I (Chinese Profieieney Test-levelI ): 
a) Voeabulary: (50 words) 

( b) Grammar: 5 grammar points. 
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Töökorraldus aines. 

Hüna keel 
G2 

A eourse co ns ists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Learn Chinese with me (1E~:fjt~~JZ. i-g.)-bookl People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese (*Jm~JZ. iE-)-book1. Essentials in Communication. 
Hanban. Beijing Language and Culture University 

HSK-Ievell (Chinese Profieieney Test) materials. Hanban. 
www.ehinesetest. en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eorreetly. 

b) Study Chinese syllable initials : n, h, b, p, m. 
e) Study Chinese syllable finais: a, 0, e, i, ai, ao, el, en. 

2. Reading and understanding: 
read and trans1ate the texts based on Units 1-3 
a) Hello, I'm Mike. Page 4-6. Leam the basie ways to greet people , teIl 

one' s own name and others name. 
b) My sumame is Kim, and my full name is Kim Tae-sung. Page 10-12. 

Leam to ask and teIl one's family name and given name. 
e) I eome from London of the Great Britain. Page 10-12. Leam about 

nationality and place of one's origin. 
3. Speaking: 

a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express apologies, thanks. 
e) students ask and tell their nationality and origin eaeh other. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
:fjt, 1$, ~,frf, 1~, 1['], ~tB, i1L 1m, ~ljrp, ~±, ~~L 1l4, {t~, 

~*, xt/G~, ~~~*, n,~, ~±, ~, ~,if, rO], -iAiQ, 1~, ~ 
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~, ill, *, fttB, -T )~, ~*, OOli, fE} , iJt, ~, PJj~, A, ~, 
8"1, 1? ~~, ~, i~j, n~, ~, 13, ~Ib, fA, ±~:1J, 1.S, ~t}j(, ep Iil, ~ 
~y JI3.illZ , :tg: **. 

b) Numbers 1-10; 
5. Listening: 

a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (unit 1-3). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 1-3). 

6. HSK-Ievel I (ehinese Profieieney Test ): 
a) Voeabulary: (100+50 words) 
b) Grammar: 18 gramrnar points. 
e) Sample test paper . 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them eOffeetly. 
b) Study ehinese syllable initials : d, t, f, 1, g, x. 
e) Study Chinese syllab1e finaIs: u, an, ie, uo, ang, ong, iang, iong. 

2. Reading and understanding: 
read and trans1ate the texts based on Units 4-5. 
a) I work in a company. Page 22-24. Leam to ask and teIl one's oeeupation. 
b) Howold are you? Page 28-30. Leam to ask and teIl one's age. 

3. Speaking: 
Do dia10gues eaeh other. 
a) students ean ask and answer quesions about someone's oeeupation and 

where his/her works . 
b) students ean express their likings. 
e) students ean affirm / negate the other' s questions or eomments. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
**, ~~, ~±, 0~, I~, ~~, ~*, oo~m, T~,~, $ 
I'l, ~W, 1iR, llRV!, ic1!r, j: xx , Q(1', :EJJ6~, ili!], U~~, ::k#1:, 4-
iF, =$*, /J\~Jjffi:, !L;#, gf, xlj', ~ilJ~~, ~, J~, 19!~, ~?@j, 1;:., 
~, ~JtJj, L, PJ ~ , J?: mu, F iL ~, PJT, iF ~c , jr ~ , ~, frf PJT , 
frf~ 

b) Numbers: 1-100; 
e) weeks: Monday- Sunday. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 4-5). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 4-5). 
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III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review 4 tones , light tones and half-third tone and use them eorreetly. 
b) Study ehinese syIlable initials : j, q, s, k, z, e. 
e) Study ehinese syIlable finals : u, er, in, ing, ou, ia, iou(iu), eng, iao, ian, ua, 

ual. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on Units 6-8 
a) Her boyfriend is very handsome. Page 34-36. Leam to teIl in simple 

terms about one's height, weight and general appearanee. 
b) I live in Yangguang Residential Distriet. Page 40-42. Leam to teIl one's 

loeation and address. 
e) lIike an extended family. Lesson 1,2. Page 46-47, Leam to ask and teIl 

breifly about family members. 
3. Speaking: 

Do dialogues eaeh other. 
a) students ean talk about their height ,weight and appearanee . 
b) students ean express one's wishes. 
e) students ean ask and teIl their address or a distanee . 
d) students eanask and teIl about family members. 
e) students ean teIl about one's feeling of something. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
~~1~, m, #53, ~3jft, ~, fZ<r, *, 1r.ti, yrp, 13:*, 1~, ~l! 
~,~~,~, ~~, #~,~, ~,M,~m, 0fi,~, ~~,~ 
~, ~b~, ~-=r, ~~, :fr, {1!~3*, tt., ~j]IJ, 3, ~, *, ii, 
tEii!f, %, ~, mf§], Iti%, ~, ~, ll, air, ~~, tRJJ5, /J\[x, 
~, m, ~~, ~, ~~, ~, ., ~, ~, ~m, *~, ~~~, -
~)L. 

b) Numbers: 1-1000; 
e) date: Year-Month-day. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 6-8). 
b) Listen to the tape, and dietate words (unit 6-8). 
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Ainevaldkond "Matemaatika" 

Õppeaine: 

lai matemaatika 



Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 

( ) • kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

(.' 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb hulga j a selle elemendi, tühihulga ning osahulga mõistet ning vastavaid 

sümboleid E, ~, 0, cja ct:; 
2. tunneb hulkade ühendi ja ühisosa mõisteid ja vastavaid sümboleid u ja (1; 
3. tunneb naturaal-, täis-, ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 
4. selgitab arvuhulkade N, Z, Q, Ija R omadusi; 
5. oskab teisendada perioodilist kümnendmurdu harilikuks murruks; 
6. oskab kujutada graafiliseit reaalarvude piirkondi ja kirjutada neid sümbolites; 
7. oskab arvutada ratsionaalarvudega peast, kirj alikult j a taskuarvutil; 
8. tunneb protsendi ja promilli ning protsendipunkti mõisteid; 
9. lahendab rakendussisuga ülesandeid, s.h protsentülesandeid; 
10. oskab kasutada matemaatilist induktsiooni seaduspärasuste ja valemite 

tõestamisel; 
11. teisendab naturaalarve kahendsüsteemi ja vastupidi; 
12. sooritab nelja aritmeetilist tehet kahendsüsteemi arvudega lihtsamatel juhtudel; 
13. tunneb arvu astendamise jajuurimise tehteid; 
14. esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi; 
15. oskab sooritada tehteid astmete ja võrdsetejuurijategajuurtega; 
16. defineerib arvu absoluutväärtuse; 
17. teisendab lihtsamaid ratsionaalavaldisi; 
18. teisendab lihtsamaid irratsionaalavaldisi; 
19. oskab kaotada irratsionaalsust murru nimetajast; 
20. teab liitradikaali valemit ja oskab seda kasutada; 
21. selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandisüsteemi lahendi 

ning lahendihulga mõistet; 
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22. selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 

23. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaidjuurvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid; 

24. uurib võrrandi lahenduvust ja lahendite arvu sõltuvalt võrrandis sisalduvate 
parameetrite väärtustest; 

25. lahendab võrrandeid abitundmatutja tegurdamist kasutades; 
26. lahendab lihtsamaid üht ja kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 
27. arvutab kahe- ja kolmerealise determinandi väärtust; 
28. lahendab kahe tundmatuga linear- ja ruutvõrrandite süsteeme, kasutades liitmis-, 

asendus- või graafilist võtet; 
29. lahendab kahe ja kolme tundmatuga lineaarvõrrandite süsteeme determinantide 

abil; 
30. lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 
31. lahendab parameetrit sisaldavaid lineaar- ja ruutvõrrandeid; 
32. kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja 

võrrandisüsteeme lahendades; 
33. selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga 

mõistet; 
34. selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi; 
35. tunneb intervallmeetodit ning kasutab seda võrratuste lahendamisel; 
36. lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 
37. lahendab kuni kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrratusi; 
38. lahendab lihtsamaid juurvõrratusi; 
39. kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme; 
40. oskab lahendada parameetrit sisaldavaid lineaarvõrratusi; 
41. oskab graafiliseit kujutada kahe tundmatuga lineaarvõrratuse ja 

lineaarvõrratusesüsteemi lahendihulka; 
42. oskab leida antud tingimustele vastavat kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteemi 

optimaalset lahendit; 
43. teab teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide definitsioone täisnurkses 

kolmnurgas; 
44. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning 

nende väärtuste järgi nurga suuruse; 
45. lahendab täisnurkse kolmnurga; 
46. kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 
47. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid; 
48. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi; 
49. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala; 
50. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse, tangensi ja kootangensi; 
51. tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid; 
52. tuletab ja teab mõningate nurkade 00,300,45°,600,900, 1800,2700,3600 siinuse, 

koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; 
53. rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valerneid; 
54. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste 

järgi nurga suuruse; 
55. teab kahe nurga summa ja vahe trigonomeetriliste funktsioonide valerneid; 



( 

56. tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
57. teab poolnurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
58. teab valerneid kahe nurga siinuste ja koosinuste summa ja vahe teisendamiseks 

korrutiseks; 
59. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 
60. teab kolmnurga pindala valerneid aluse ja kõrguse, kahe külje ja nendevahelise 

nurga, sise- ja ümberringjoonte raadiuste kaudu, Heroni valemit; 
61. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 
62. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 
63. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid; 
64. tunneb koordinaatide meetodit ning kasutab seda ülesannete lahendamisel; 
65. selgitab mõisteid punkti koordinaadid, vektor, punkti kohavektor, ühik-, null- ja 

vastandvektor, vektori koordinaadid, vektorite skalaarkorrutis, kahe vektori 
vaheline nurk; 

66. liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka 
koordinaatkujul; 

67. teab v~ktorite tehetega seotud omadusi; 
68. arvutab vektori koordinaadid algus- ja lõpp-punkti koordinaatide kaudu; 
69. arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes; 
70. kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 
71. jaotab lõigu antud suhtes; 
72. lahendab kolmnurka vektorite abil; 
73. tunneb joone võrrandi mõistet; 
74. leiab lõigu keskpunkti koordinaadid ja arvutab vektori pikkuse (kahe punkti 

vahelise kauguse); 
75. teab sirge tõusunurgaja tõusu mõisteid; 
76. tuletab ja koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, 

punkti ja tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, telglõikudega) ning 
teisendab selle üldvõrrandiks; 

77. teab koordinaattelgedega paralleelsete sirgete ja koordinaatveerandite poolitajate 
võrrandeid; 

78. loeb sirge võrrandi erinevatest kujudest välja andmed sirge kohta; 
79. määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korralleiab 

sirgete lõikepunkti ja nurga sirgete vahel; 
80. teab paralleelsete ja ristuvate sirgete tõusude omadusi; 
81. teab ringjoone, parabooli ja hüperbooli definitsioone; 
82. koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; 
83. koostab joone võrrandit etteantud kirjelduse järgi; 
84. joonestab ainekavas esitatud jooni nende võrrandite järgi; 
85. leiab kahe joone lõikepunktid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika X klassile. Tallinn, 
Koolibri 2011 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjal10. klassile. Tallinn, AS 
BIT 2011 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Avaldised ja arvuhulgad planeeritud tundide arv: 35 

--- --- --- -_ .. 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Hulkja selle element, tühihulk, osahulk, hulkade ühendja ühisosa, vastav sümboolika. 1,2 

Arvuhulkade omadused: jäljestatus, vahetu järgnevus, tihedus, kinnisus aritmeetilise tehte 
suhtes, pidevus 

2 Naturaalarvude hulk ja selle omadused 3,4 
3 Vastandarv. Täisarvude hulkja selle omadused. Paaris ja paaritud arvud, nende üldkuju 3,4 
4 Murdarvud. Ratsionaalarvude hulk ja selle omadused. Liht- ja liigmurd, segaarv. 3,4,5 

Ratsionaalarvudja kümnendmurrud. Ratsionaalarvude esitamine kümnendmurruna. Lõplikud 
ja lõpmatud kümnendmurrud. Puht- ja segaperioodilised kümnendmurrud, nende teisendamine 
harilikuks murruks 

5 Irratsionaalarvud. Reaalarvude hulkja selle omadused. 3,4 
6 Põhitehted reaalarwdega ja nende omadused. Reaalarvu täpne väärtus ja lähend. Avaldise 7 

väärtuse arvutamine kirjalikult, kalkulaatoriga ja programmi WIRIS abil 
7 Osa, osamäär, tervik. Protsent ja promil!. Protsendipunkt. Protsentülesannete lahendamine 8,9 Keemia 
8 Induktsioon. Mittetäielik induktsioon. Matemaatilise induktsiooni meetod 10 
9 Reaalarvude piirkonnad: lõik, vahemik, poollõik, lõpmatu poollõik, lõpmatu vahemik. 6 

Hulkade ühend ja ühisosa 
10 Arvu absoluutväärtus, selle geomeetriline tähendus 15 
11 Arvusüsteemid. Positsioonilisedja mittepositsioonilised arvusüsteemid. Näiteid ajaloost: Il, 12 Ajalugu 

Rooma, Babüloonia, maiade ja Vana-Kreeka numeratsioonisüsteemid. KÜllllendsüsteemja 
kahendsüsteem. Arvude teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi. 

12 Täisarvulise astendajaga aste. Tehted astmetega: võrdse alusega astmete korrutamine ja 13, 14, 15, 16 
jagamine, korrutise, jagatise ja astme astendamine. Korrutamise abivalemid: ruutude vahe, 
summa ja vahe ruut, summa ja vahe kuup, kuupide summa ja vahe. Täisavaldise teisendamine. 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Hulkliikme tegurdamine 
13 Arvu standardkuju, tehted standardkujuliste arvudega, sh kalkulaatoril 7 Keemia, füüsika 
14 Algebraline murd, selle taandamine ja laiendamine. Tehted algebraliste murdudega. 17 

Ratsionaalavaldise teisendamine, oma töö etappide ja saadud tulemuse kontrollimine 
programmiga WIRlS 

15 Ruutjuur. Korrutise ja jagatise ruutjuur. Liitradikaali valem 13,14,20 
16 Arvu n-es juur. Paaris- ja paarituarvulise juurijaga juur. Tehted juurtega: korrutise ja jagatise 13,14 

juurimine, juure järgu alandamine, juure astendamine ja juurimine 
17 Astme mõiste üldistamine: ratsionaalarvulise astendajaga aste. Juure esitamine 14, 15, 18 

ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi. Tehted astmetega ja võrdsete juurijatega 
juurtega. Tehtedjuurtega, teisendades need eelnevalt astmeteks 

18 Irratsionaalavaldised ja nende teisendamine: sarnased juured ja nende koondamine, 18, 19 
irratsionaalsuse kaotamine murru nimetajast, irratsionaalavaldise tegurdamine. Avaldise 
lihtsustamine 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Võrrandid ja võrrandisüsteemid planeeritud tundide arv~ 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Võrdus, võrrand, sarnasus. Võrrandi lahend, selle õigsuse kontrollimine. Võrrandi 21,22,32 

lahendihulk. Võrrandi määramispiirkond. Samaväärsed võrrandid. Võrrandi põhiomadused. 
Võrrandi lahendamine ja lahendi õigsuse kontrollimine programmi WIRIS abil 

2 Ühe tundmatuga lineaarvõrrand, selle lahendite olemasolu. Lineaarvõrrandi graafiline 23,24,32 
lahendamine 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrrand. Mittetäielikud ruutvõrrandid. Taandamataja taandatud 23,24,32 
ruutvõrrandi lahendivalemid. Viete'i teoreem. Ruutvõrrandite lahendite arvu sõltuvus I 

diskriminandist. Ruutvõrrrandi lahendite graafiline tõlgendus 
4 Murdvõrrand. Murru nulliga võrdumise tingimus. Murdvõrrandi lahendamine. Võrdekujuline 23,32 

I 
võrrand 

5 Võrrandite samaväärsus. Näiteid võõrlahendi tekkimisest ja lahendi kaotsiminekust 22 
6 Abitundmatu kasutamine võrrandi lahendamisel. Biruutvõrrand 25,32 
7 Korrutise nulliga võrdumise tingimus. Võrrandi lahendamine tegurdamise võttega 25,32 
8 Juurvõrrand, selle lahendamine 23,32 
9 Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine 26,32 
10 Parameetrit sisaldav võrrand. Suuruse avaldamine valemis! 31 Füüsika, keemia 
Il Kahe tundmatuga võrrandisüsteemid. Võrrandisüsteemi lahend, selle graafiline tähendus. 21,22,28,32 

Võrrandisüsteemi lahendamine asendus-, liitmis- ja graafilise võttega. Võrrandisüsteemi 
lahendamine programmide WIRIS ja GeoGebra abil 

12 Kaherealine determinant ja selle kasutamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi 27,29,32 
lahendamisel 

13 Kolmerealine deterrninant. Sarruse reegel. Determinantide omadused. Deterrninandi väärtuse 27,29,32 
arvutamine programmi WIRlS abil. Kolme tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine 
deterrninatide abil 

14 T~kstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. Tekstülesande 30,32 
-

Jüüsika, keemia, 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ek~rranum~er: ~. (3.) teema nimetus: _ ~õrratused. Trigonomeetria I __ planeeritud tundide arv: 35 

- -~ 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 

nr 
Lõiming 

I 

I Võrratuse mõiste. Range ja mitterange võrratus. Võrratuse lahendja lahendihulk. Võrratuste 33,34, 
samaväärsus. Võrratuse omadused 

2 Ühe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendamine. Lahendihulga kujutamine arvteljel. 36,39, 
I 

Võrratuse lahendamine ja leitud lahendihulga õigsuse kontrollimine programmide WIRIS ja 
GeoGebra abil 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrratus, selle lahendamine ruutfunktsiooni graafikule tuginedes 36,39 
4 Intervalhneetodi kasutamine võrratuse lahendamisel. Korrutise nulliga võrdumise tingimus, 35,39 I 

kordsed nulIkohad. Märgijoone joonestamine ja lahendihulga lugemine jooniselt 
5 Murdvõrratus, selle lahendamine intervalhneetodil 36,39 
6 Uhe tundmatuga võrratusesüsteemid, võrratusesüsteemi lahendihuIk 33,34,36,39 
7 Parameetrit sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 39,40 
8 Absoluutväärtust sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 37,39 
9 Juurvõrratused 38,39 
10 Kahe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendiimIk. Rajasirge 39,41 
11 Kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteem, selle lahendihulk 39,42 
12 Graafiline lineamplaneerimine. Planeerimisülesanne, kitsendused. Sihifunktsioon. 42 

Samaväärtuspunktid, samaväärtusjoon 
13 Nurga kraadimõõt. Teravnurga siinus, koosinus, tangensja kootangens täisnurkses 43,44,46 Geograafia 

kolmnurgas. Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Nurga trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtuste ning nende järgi nurga suuruse leidmine ka1kulaatoril 

14 Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. Nurkade 30°, 45° ja 60° 46,47 
trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused. Trigonomeetrilise avaldise teisendamine ja 
väärtuse arvutamine 

* Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

15 Täisnurkse koIronurga lahendamine. Lahendatava koIronurga joonestamine ning oma 45 Füüsika 
arvutuste kontrollimine programmiga GeoGebra. Valguse langemisnurga erinev tõlgendamine 
fiiüsikas ja ülejäänud loodusteadustes 

16 Täisnurkse koIronurga trigonomeetria kasutamine tasandiliste kujundite puuduvate elementide 45 

I 
leidmisel 

--~ -
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (4.) teema nimetus: Trigonomeetria II plane~ritud tundide arv: 35 

--~ 

õ 'p leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Nurga mõiste üldistamine. Nurkade liigitamine: lõpphaara pöörlemise suuna järgi, võrreldes 53 

nurkadega O°, ±90°, ±l80° ja ±360°, lõpphaara asendijärgi koordinaatteljestikus. Nurga 
esitamine kujul a+ n . 360° 

2 Mistahes nurga siinus, koosinus, tangens ja kootangens. Trigonomeetriliste funktsioonide 50,53,54 Füüsika 
märgid koordinaatveerandites. Täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. 
Trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste ja nende järgi nurga suuruse leidmine kalkulaatoril. 
Nurga siinus, koosinus ja tangens programmis WIRIS 

3 Täisnurga kordsete nurkade trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused 52 
4 Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel 51 
5 Taandamisvalemid (nurkade 1800 ja 3600 kaudu) 53 
6 Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 53 
7 Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Radiaan- ja kraadimõõdu vaheline seos. Detsimaalkraadimõõt 48 Geograafia 

(informatiivselt ). 
8 Ringjoome kaare pikkus ja sektori pindala 49 Füüsika 
9 Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Taandamisvalemid (nurkade 90° 55 

ja 270° kaudu)' 
10 Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 56 
11 Poolnurga trigonomeetrilised funktsioonid 57 
12 Trigonomeetriliste funktsioonide summa ja vahe teisendamine korrutiseks 58 
13 Trigonomeetriliste avaIdiste teisendamine 59 
14 Kolmnurga pindala valemi d 60 
15 Siinusteoreemja selle kasutamine 61,62 
16 Koosinusteoreem ja selle kasutamine 

-_._._-
61,62 

--

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 
17 Kolmnurga lahendamine 61 
18 Trigonomeetria rakendamine erinevate eluvaldkondade ülesannete lahendamisel 63 Füüsika 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5. (5.) teema nimetus: Vektor tasandil. Joone võrrand planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Arvtelg. Arvtelje kahe punkti vaheline kaugus. Arvtelje lõigu keskpunkti koordinaat. Punkti 64 

ristkoordinaadid tasandil. Koordinaatide meetod 
2 Tasandi lõigu keskpunkti koordinaadid 65 
3 Lõigu projektsioonid koordinaattelgedel. Lõigu pikkus ehk kahe punkti vaheline kaugus 74 

tasandil 
4 Vektori ja skalaari mõisted. Vektori algus- ja lõpp-punkt. Seotud vektor ja vabavektor. 70 Füüsika 

Samasihilised ehk kollineaarsed, samasuunalised ja vastassuunalised vektorid. Vektorite 
võrdsus 

5 Kujundi lüke. Vektorite summa. Vektorite liitmine: kolmnurga-, rööpküliku- ja 66,67 Füüsika 
hulknurgareegel. Vektorite liitmise omadused: kommutatiivsus ja assotsiatüvsus 

6 Vastandvektor, nullvektor. Vektorite lahutamine 65,66 
7 Vektori korrutamine arvuga. Arvu ja vektori korrutamise omadused: assotsiatiivsus, 65,66,67 

distributiivsus arvude ja vektorite liitmise suhtes. Ühikvektor 
8 Vektori komponendid 65 Füüsika I 

9 Ristuvad ühikvektorid. Vektori projektsioonid koordinaattelgedel. Vektori koordinaadid ja 65 
pikkus. Punkti kohavektor. Ühikvektori koordinaadid 

10 Lineaartehted vektoritega koordinaatkujul: vektorite summa, arvuga korrutatud vektori, 66, 70 
vastandvektori ja vektorite vahe koordinaadid. Vektorite kollineaarsuse tunnus I 

11 Otspunktidega antud vektori koordinaadid 68 I 
12 Lõigu jaotamine antud suhtes * 71 Kunst 
13 Kahe vektori vahelise nurga mõiste. Vektorite skalaarkorrutis, selle erijuhud. Vektorite 65 Füüsika 

ristseisu tunnus. Vektori skalaarruut. Skalaarkorrutise omadused 

~ Skalaarkorrutise avaldamine koordinaatide kaudu. Kahe vektori vahelise nurga arvutamine 69 

* Kaldkirjas esitatud teemade käsitlemise ja oodatavate õpitulemuste nõutavuse otsustab aineõpetaja 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

15 Kolmnurkade lahendamine vektorite abil 72 
16 Sirge võrrandi mõiste. Koordinaatteljestiku suhtes eriasendis olevate sirgete võrrandid 73,77,78,84 
17 Kahe punktiga määratud sirge võrrand. Sirge võrrand telglõikudes 76,78,84 
18 Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand 76,78,84 
19 Sirge tõusunurk. Tõusev ja langev sirge. Sirge tõus. Punkti ja tõusuga ning tõusu ja 75,76,78,84 

algordinaadiga määratud sirge võrrand 
20 Sirge üldvõrrand. Sirgete joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 76,84 
21 Kahe sirge vastastikused asendid tasandil: ühtivad, paralleel~d ja lõikuvad sirged. 79,80 

Paralleel~te ja ristuvate sirgete tõusude omadused 
22 Sirgetevaheline nurk. Sirgete lõikepunkt. Tulemuste kontrollimine programmiga GeoGebra 79 
23 Ringjoone definitsioon, ringjoone keskpunkt ja raadius. Ringjoone võrrand keskpunkti ja 81,82, 84 

raadiuse kaudu ning üldvõrrand 
24 Parabool y = ax" + bx + e, selle asendi sõltuvuse uurimine parameetrite st a, b ja e (programmi 81,82,84 Füüsika 

GeoGebra abil). Parabooli j oonestamine, sh programmi GeoGebra abil 
25 a 81,82,84 

Hüperbool y = - , selle asendi sõltuvuse uurimine parameetrist a (programmi GeoGebra abil). 
x 

Hüperbooli joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 
26 Joone võrrandi mõiste, joone võrrandi koostamine kitjelduse põhjal 73,83 
27 Kahe joone lõikepunktide axvutamine. Lõikepunktide axvu ja lõikepunktide leidmine 85 

programmi GeoGebra abil 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust 
2. selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja omadusi; 
3. selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning 

leiab nende arvu; 
4. selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja 

mittevälistavate sündmuste summa tähendust; 
5. arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi; 
6. selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust; 
7. kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; 
8. kasutab Bemoulli valemit tõenäosust arvutades; 
9. selgitab valimi ja üldkogumi mõistet; 
10. selgitab andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse 

tähendust; 
11. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel 

järeldusi jaotuse või uuritava probleemi kohta; 
12. leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 
13. kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega; 
14. selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid 

mõisteid; 
15. kirj eldab graafiliseit esitatud funktsiooni omadusi; 
16. skitseerib graafikuid ning joonestab neid arvutiprogrammidega; 
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17. selgitab pöördfunktsiooni mõistet; 
18. leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib võijoonestab vastavad 

graafikud; 
19. esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 

20. leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiivsus- ja 
negatiivsuspiirkonna algebraliselt; 

21. kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 

22. uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f(x) graafiku seost funktsioonide 

y = f(x) + a, y = f(x + a), y = feax), y = af(x) graafikutega; 

23. selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise 
j ada mõistet; 

24. tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa; 
25. tuletab hääbuva geomeetrilise jada summa valemi; 
26. rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada summa ning üldliikme valerneid 

ülesandeid lahendades; 

27. lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva 
geomeetrilise jada põhjal; 

28. selgitab jada piirväärtuse olemust; 
29. arvutab jada piirväärtuse; 
30. teab arvude 1t ja e tähendust; 
31. selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 
32. lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

33. kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = eX omadusi; 

34. selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; 
35. oskab logaritmida ning potentseerida lihtsamaid avaldisi; 
36. kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 
37. joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi; 
38. lahendab lihtsamaid eksponentvõrrandeid ning -võrratusi; 
39. lahendab lihtsamaid logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 
40. kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning 

uurides; 
41. selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet; 
42. selgitab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet; 

43. joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikuIt 
funktsioonide omadusi; 

44. leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud 

piirkonnas; 
45. lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi; 

46. selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet; 
47. selgitab tuletise füüsikalist ja geomeetrilist tähendust; 

48. tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 

eeskirjad; 
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49. rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 
eeskirju; 

50. leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise; 

51. koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 

52. selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga; 
53. selgitab funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja; 
54. leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; 

55. leiab funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 

56. uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku; 
57. leiab funktsiooni suurimaja vähima väärtuse etteantud lõigul; 
58. lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga). 

Kasutatav õppekirj andus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmarm, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Tapersom. Matemaatika lisamaterjal11. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (6.) teema nimetus: Tõenäosus, statistika planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Kombinatoorika. Kombinatoorika liitmislause ja korrutamislause. Permutatsioonid, Bioloogia 

variatsioonid ja kombinatsioonid 
2 Katse ja sündmus. Elementaarsündmus, elementaarsündmuste ruum. Kindel, võimatu ja 

juhuslik sündmus. Vastandsündmus 
3 Sündmuse klassikaline tõenäosus. Soodsad võimalused ja kõik võimalused. Tõenäosuse 

omadused 
4 Statistiline tõenäosus. Sagedus ja suhteline sagedus. Programmi "Tõenäosusteooria" 

kasutamine 
5 Sündmuse geomeetriline tõenäosus 
6 Sündmuste korrutis ja summa. Teineteist välistavad ja mittevälistavad sündmused. Sündmuste 

summa tõenäosus. Sündmuste korrutise tõenäosus. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused 
7 Juhuslik suurus, selle tõenäosusfunktsioon. Tõenäosusfunktsiooni põhiomadus. 

Jaotusfunktsioon. Jaotuspolügoon 
8 Juhusliku suuruse arvkarakteristikud: keskväärtus, mood, mediaan, dispersioonja 

standardhälve 
9 Bernoulli valem. Binoomjaotus ja selle karakteristikud 
10 Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Pidevad ja diskreetsed Kodanikualgatus ja Ühiskonna-

suurused ettevõtlikkus õpetus 
11 Statistilise kogumi analüüsimine ühe tunnuse järgi .. Statistiline rida ja variatsioonrida. Teabekeskkond 

Sagedustabel. Sagedushulknurk. Jaotustabel 
12 Paiknevuse karakteristikud: aritmeetiline keskmine, mediaanja mood. Hajuvuse 

karakteristikud: ülemine ja alumine kvartiil, dispersioonja standardhälve. Järeldusedjaotuse 
kohta 

13 Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja 
14 Normaaljaotus (näidete põhjal) I 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

15 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel 
16 Andmetöötlusprojekt, mis realiseeritakse arvutiga Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 
Kultuuriline 
identiteet 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema J Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (7.) teema nimetus: Funktsioonid I. Arvjadad planeeritud tundide arv: 35 

õ ,p JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 a Tervis ja ohutus Füüsika 

Võrdeline seos y = ax, pöördvõrdeline seos y = - ning lineaarfunktsioon y = ax + b, nende x 
graafikud. Graafikute asendi sõltuvus võrrandi kordajatest. Graafikute skitseerimine ja 
joonestamine programmiga GeoGebra ka järgnevate teemade puhul 

2 Ruutfunktsioon y = axL + bx + e, selle graafik. Parabooli asendi sõltuvus võrrandi kordajatest Tervis ja ohutus Füüsika 
3 Sõltumatudja sõltuvad suurused. Jäävad ja muutuvad suurused 
4 Funktsiooni mõiste. Funktsiooni argument. Funktsiooni üldtähis. Määramispiirkond ja 

muutumispiirkond 
5 Funktsiooni esitusviisid 
6 Määramispiirkonna osades erinevalt defineeritudfunktsioonid 
7 Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, nende leidmine graafikuIt ja Geograafia 

algebraliseIt 
8 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Ekstreemumkohad ja ekstreemumid. Kasvamis- ja Füüsika, 

kahanemisvahemike ning ekstreemumkohtade leidmine graafiku abil geograafia 
9 Paaris- ja paaritu funktsioon, nende graafikute sümmeetria 
10 Naturaalarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = x, y =:c, y = x

j

), nende graafikud ja 
omadused 

11 Negatiivse täisarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = Xl, Y = X 2), nende graafikud ja 
omadused 

12 Pöördfunktsioon, seos funktsiooni ja selle pöördfunktsiooni graafiku vahel 
13 

Murrulise astendajaga astmefunktsioonid Cy = ..J;.: ,y = -$ ), nende graafikud ja omadused 
14 Liitfunktsioon, selle esitamine lihtsamate funktsioonide kaudu 
15 Funktsiooni graafiku teisendused: funktsioonide y = j{x) + a, y = j{x + a), y = j{ax), y = -j{x), 

y = aj{x) , y = Jf(x)1 graafikut e ja funktsiooni y = j{x) graafiku seoste uurimine arvuti abil 
16 Arvjada mõiste. Jada üldliige, üldliikme valem. Jadade liigid 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

17 Aritmeetiline jada, jada vahe. Aritmeetilise jada üldliikme valem 
18 Aritmeetilise jada omadused. Aritmeetilise jada esimese n-i liikme summa 
19 Geomeetriline jada, jada tegur. Geomeetrilise jada üldliikme valem Bioloogia, 

majandusõpetus 
20 Geomeetrilise jada omadus. Geomeetrilise jada esimese n-i liikme summa 
21 Arvjada piirväärtuse mõiste. Lõplikja lõpmatu piirväärtus. Koonduv ja hajuv jada. Mõistete Füüsika, 

visualiseerimine arvutil bioloogia 
22 Jada piirväärtuse arvutamine. Määramatus ja sellest vabanemine 
23 Hääbuva jada mõiste. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa 
24 Arvud nja e piirväärtusena Ajalugu 
25 Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena. Korrapärase hulknurga sise- ja 

ümberringjooned ja -ringid 
--
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (8.) teema nimetus: Funktsioonid II. Polünoomid planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Laenud ja intressid Tervis ja ohutus Keemia, 

bioloogia 
2 Eksponentfunktsioonid, nende graafikudja omadused. Eksponentfunktsioony = eX

• Graafikute Tervis ja ohutus 
joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 

3 Eksponentvõrrandid. Rakenduslikke ülesandeid 
4 Arvu logaritm, järeldused logaritmi definitsioonist. Logaritmi alus ja logaritmitav. Kümnend- Keemia 

ja naturaallogaritm kalkulaatori1.Logaritm programmides GeoGebraja WIRIS 
5 Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Avaldise logaritmimine ja potentseerimine 
6 Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmitava ja logaritmi aluse vahetamine. 

Mistahes alusellogaritmi leidmine kalkulaatoril 
7 Logaritmfunktsioonid, nende graafikud ja omadused. Funktsiooni määramispiirkonna 

leidmine. Graafikute joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 
8 Logaritmvõrrandid: lahendamine logaritmi definitsiooni järgi ja omaduste põhjal, Füüsika, keemia 

ruutvõrrandiks teisenduv võrrand, aluse muutmisega võrrandid, tegurdamisvõttega lahenduv 
võrrand. Rakenduslikke ülesandeid 

9 Eksponentvõrratused, nende lahendamine eksponentfunktsiooni graafiku omadustele 
tuginedes 

10 Logaritmvõrratused, nende lahendamine logartitmfunktsiooni graafiku omadustele tuginedes 
11 Polünoomi mõiste. Polünoomi kordajad, pealiige ja aste. Polünoomi jäägiga jagamine 

. 
12 Bezout' teoreem 
13 Polünoomi väärtuse arvutamine. Homeri skeem 
14 Polünoomi nullkohad. Polünoomi tegurdamine nullkohtade abil 
15 Algebraliste võrrandite ratsionaallahendid 

• Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (9.) teema nimetus: Funktsiooni pürväärtus ja tuletis planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1 Trigonomeetria kordamine 
2 Perioodilised ja mitteperioodilised funktsioonid. Funktsiooni periood 
3 Siinusfunktsioon, selle graafik ja omadused. Graafiku joonestamine käsitsi ning programmiga Füüsika 

GeoGebra 
4 Koosinusfunktsioon, selle graafikja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning Füüsika 

programmiga GeoGebra 
5 Tangensfunktsioon, selle graafik ja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning 

programmiga GeoGebra 
6 Mõisted aresin m, areeos m ja arctan m 
7 Funktsioonid y = a sin kx, y = a eos kx ja y = a tan kx, graafikute sõltuvus kordajatest aja k. Füüsika 

Graafikute uurimine programmiga GeoGebra 
8 Trigonomeetrilised võrrandi mõiste. Trigonomeetrilised põhivõrrandid 
9 Võrrandi sin x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
10 Võrrandi eos x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
11 Võrrandi tan x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
12 Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine: ruutvõrrandiks teisenduvad võrrandid, 

tegurdamisvõttega lahenduvad võrrandid, homogeensed võrrandid* 
13 Trigonomeetriliste võrratuste lahendamine, tuginedes vastavate funktsioonide graafikutele 
14 Funktsiooni piirväärtuse mõiste 
15 Funktsiooni pidevus. Katkevuskohad 
16 Funktsiooni piirväärtuse arvutamine: tehetega seotud piirväärtuse omadused. Määramatus, 

sellest vabanemine. Lõpmatu piirväärtus. Piirväärtus lõpmatuse kohal. Piirväärtuse leidmine 
programmiga WIRIS 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 



(\, ~ 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
17 P" .... r sinx llrvaartus lm--

X-->O X 

18 Argumendi muut ja funktsiooni muut. Funktsiooni pidevuse tunnus 
19 Hetkkiirus 
20 Joone puutuja tõus 
21 Funktsiooni tuletis, tuletis kui funktsioon. Funktsiooni diferentseeruvuse seos pidevusega 
22 Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletis 
23 Astmefunktsiooni tuletis. Funktsiooni tuletise leidmine, s.h. programmiga WIRIS 
24 Liitfunktsiooni tuletis 
25 Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised 
26 Funktsiooni teine tuletis 
27 Logaritmfunktsiooni tuletis 
28 Pöördfunktsiooni tuletis 
29 Eksponentfunktsiooni tuletis 
30 Arkusfunktsioonide tuletised 
31 Tuletiste tabel -_ .. -



("", ~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5. (10.) teema nimetus: Tuletise rakendused planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

I Joone puutuja tõus 
2 Joone puutuja võrrand: joone punkti läbiv putuja; puutuja, mis on paralleeIne või risti antud 

sirgega 
3 Joone normaali võrrand 
4 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Kasvamis- ja kahanemisvahemike leidmine tuletise 

abil 
5 Funktsiooni ekstreemumid, nende leidmine. Ekstreemumi olemasolu tarvilik ja piisav 

tingimus. Ekstreemumi liigi määramine esimese ja teise tuletise abil 
6 Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul 
7 Funktsiooni kumerus, nõgusus ja käänupunktid. Kumerus- ja nõgususvahemike ning 

käänukohtade leidmine teise tuletise abil 
8 Funktsiooni graafiku asümptoodid: rõht- ja kaldasümptoodi leidmine 
9 Funktsiooni uurimisülesanne. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal 
10 Murdratsionaalsedfunktsioonid 
11 Rakenduslikke ülesandeid funktsiooni tuletise kasutamise kohta Füüsika, 

majandus 
12 Ekstreemumülesanded Keskkond ja Majandus 

ühiskonna 
jätkusuutlik areng 

13 Funktsiooni diferentsiaal, selle kasutamine ligikaudsetes arvutustes 

• Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. selgitab algfunktsiooni mõistet; 
2. leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale integraalide tabeli, 

integraalide omaduste ja muutuja vahetuse järgi; 
3. selgitab kõvertrapetsi mõistet; 
4. rakendab Newton-leibnizi valemit määratud integraali arvutamisel; 
5. arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi ja mitmest osast koosneva 

pinnatüki pindala; 
6. arvutab määratud integraali abil pöördkeha ruumala; 
7. selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi; 
8. kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel; 
9. uurib arvutitega geomeetrilisi kujundeid ja nende omadusi; 
10. kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel arvuti abil; 
11. selgitab kolmnurkade võrdsuse ja samasuse tunnuseid; 
12. selgitab sarnaste hulknurkade omadusi; 
13. selgitab hulknurkade ümbermõõdu ja pindala arvutamist; 
14. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid; 
15. kasutab geomeetrilisi kujundeid ja nende mudeleid ümbritseva ruumi objektide 

uurimisel; 
16. kirjeldab punkti koordinaate ruumis; 
17. selgitab ruumivektori mõistet ja lineaartehteid vektoritega; 
18. selgitab vektorite kollineaarsuse ja komplanaarsuse tunnuseid ja vektori 

skalaarkorrutist; 
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19. tuletab sirge ja tasandi võrrandid; 
20. kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 

21. arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise 
nurga; 

22. koostab sirge ja tasandi võrrandeid; 

23. määrab kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vastastikuse asendi ja arvutab 
nendevahelise nurga; 

24. kasutab vektoreid geomeetrilise ja fiiüsikalise sisuga ülesannete lahendamisel; 
25. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike; 

26. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade pindalade arvutamise valerneid; 
27. tuletab silindri, koonuse või kera ruumala arvutamise valemi; 

28. kujutab joonisel ruumilisi kehasid (prisma, püramiid, silinder, koonus, kera) ja 
nende lihtsamaid lõikeid; 

29. arvutab kehade pindalaja ruumala; 
30. arvutab kehade ja tasandi lõike pindala; 

31. kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte 
uurides; 

32. selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 
33. tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke mudeleidja funktsioone; 
34. kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleidja 

meetodeid; 

35. lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 
36. märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 
37. koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning 

kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 
38. kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjalIl. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 i 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (11.) teema nimetus: Integraal. Planimeetria kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ ...... 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Funktsiooni tuletise kordamine Füüsika 
2 Algfunktsioon 1 
3 Määramata integraal. Integreerimise põhivalemid. Integraali omadused. Määramata integraali 2 

leidmine programmiga WIRIS 
4 Muutuja vahetus integreerimisel (kui argumendiks on lineaarfunktsioon) 2 
5 Kõvertrapetsi pindala piirväärtusena 3 
6 Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem 4 
7 Määratud integraali omadused. Integraali arvutamine. Määratud integraali leidmine 4,5 

programmiga WIRlS 
8 Summamärk 
9 Määratud integraal piirväärtusena 4 
10 Tasandilise kujundi pindala arvutamine integraali abil (mitmest osast koosnev kujund, kahe 5 

kõveraga piiratud kujund) 
Il Keha ruumala kui integraal. Cavalieri printsiip. Ruumala arvutamine integraali abil 6 
12 Pöördkeha ruumala arvutamine integraali abil 6 
13 Töö arvutamine integraali abil Füüsika 
14 Kahe sirge lõikumisel tekkivad nurgad: tippnurgad, kõrvunurgad ja nende omadused. Kahe 7,8,9,10 

sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekkivad nurgad: põiknurgad, lähisnurgad, kaasnurgad. 
Kahe sirge paralleelsuse tunnused 

15 Kolmnurk,selle sise- ja välisnurk. Kolmnurga sisenurkade summa. Kolmnurkade võrdsuse 11 
tunnused. Kolmnurga ümbermõõt. Kolmnurga pindala erinevad valemid 

16 Nurgapoolitaja,selle omadus. Kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga 7,8,9,10,11 
siseringjoon 

17 Lõigu keskristsirge, selle omadus. Kolmnurga külgede keskristsirged. Kolmnurga 7,8,9, 10,11 
ümberringjoon 
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Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
18 Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus 7,8,9, 10, 11 
19 Kolmnurga kesklõik, selle omadus 7, 8,9, 10, 11 
20 Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas: Eukleidese teoreem, teoreem täisnurkse 7,8,9,10, 11 

kolmnurga kõrgusest, Pythagorase teoreem Täisnurkse kolmnurga pindala 
21 Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurga ümbermõõt. 13 

Korrapärase hulknurga pindala 
22 Hulknurkade sarnasus, samasustegur. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade 12 

suhe. Kolmnurkade samasuse tunnused 
23 Hulknurga sise- ja ümberringoon. Kõõl- ja puutujahulknurk 13 
24 Rööpkülik, selle erilügid (romb, ristkülik, ruut) ja omadused. Rööpküliku, rombi, ristkülikuja 7,8,9, 10, 14,15 

ruudu pindala 
25 Trapets, selle liigid ja omadused. Trapetsi pindala 7,8,9,10,14,15 
26 Trapetsi kesklõik, selle omadus 7,8,9,10,14,15 
27 Ringjoon, ringjoone ja kaare pikkus. Ring, ringi ja sektori pindala 7,8,9,10 
28 Kesknurkja piirdenurk. Piirdenurga omadus. Thalese teoreem 7,8,9, 10, 11 
29 Ringjoone lõikaja ja puutuja. Puutuja omadused 7,8,9,10 
30 Rakenduslikud geomeetriaülesanded (nii arvutuslikud kui tõestusülesanded) 14 
31 Kujundite ja nende omaduste uurimine ning konstruktsioonülesanded programmi WIRIS abil 9,10 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
---
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (12.) teema nimetus: Geomeetria I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Sirgete vastastikused asendid ruumis: paralleelsed, lõikuvad ja kiivsirged. Kahe sirge vaheline 20,23 

nurk. Ristuvad sirged. Kiivsirgete vaheline nurk 
2 Sirge ja tasand ruumis: sirge on tasandiga paralleeIne, sirge lõikab tasandit, sirge asub 20,23 

tasandil. Sirge ja tasandi ristseis, ristseisu tunnus. Tasandi normaal. Punkti projektsioon 
tasandil, punkti kaugus tasandist 

3 Sirge ja tasandi vaheline nurk. Nurga projektsioon tasandil. Kolme ristsirge teoreem 23 
,~ 

4 Kaks tasandit ruumis: paralleelsed ja lõikuvad tasandid. Kahe tasandi paralleelsuse tunnus. 23 
Kahe tasandi vaheline kaugus. Kahe tasandi vaheline nurk 

5 Hulknurga projektsiooni pindala 23 
6 Kahetahuline nurk. Mitmetahuline nUlk. Kumera mitmetahulise nurga tasanurkade omadused. 

Regulaarsed hulktahukad* 
7 Kordamine: punkti koordinaadid sirgel ja tasandil, vektor tasandil, sirge võrrand tasandil 
8 Tehted vektoritega ruumis geomeetrilisel kujul 17 
9 Ristkoordinaadid ruumis. Punkti asukoha märamine ruumis: abstsiss,ordinaat ja aplikaat. 16,17 

Oktandid. Punkti kohavektor 
10 Vektori koordinaadid ruumis. Vektori komponendid. Tehted vektoritega koordinaatkujul. 17,18,20 Füüsika 

Vektorite skalaarkorrutis. Vektori skalaarruut. Vektori pikkus 
11 Nurk vektorite vahel. Vektorite kollineaarsuse tunnus ja ristseisu tunnus 20 
12 Otspunktidega määratud vektorikoordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kollineaarsed 20 

punktid 
13 Komplanaarsed punktid. Komplanaarsed vektorid. Vektorite komplanaarsuse tunnus, vektori 18 

avaldamine kolme mittekomp1anaarse vektori kaudu. Komp1anaarsuse tunnus koordinaatkujul 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest , 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
14 Sirge võrrandid ruumis: punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrandid, sirge 19,22 

parameetrilised võrrandid, kahe punktiga määratud sirge võrrandid 
15 Võrranditega antud sirgete vastastikuse asendi määramine. Kahe sirge lõikepunkti ja 23 

sirgetevahelise nurga leidmine 
16 Punkti ja normaalvektoriga määratud tasandi võrrand. Punkti ja rihivektoritega määratud 19,22 

tasandi võrrand 
17 Võrranditega antud sirge ja tasandi vastastikuse asendi määramine. Sirge ja tasandi 23 

lõikepunkti ja nendevahelise nurga leidmine 
18 Võrranditega antud kahe tasandi vastastikuse asendi määramine, kahe tasandi lõikesirge 23 

võrrandid. Kahe tasandi vahelise nurga leidmine 
19 Rakendusülesanded 24 Füüsika 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (13.) teema nimetus: Geomeetria II planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
1 Hulktahukad. Hulktahukate ja nende pinnalaotuste uurimine programmiga Poly. Hulktahukate 25 Tehnoloogia ja 

ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra innovatsioon 
2 Prisma, selle tipud, servad ja tahud. Püstprisma ja kaldprisma. Prisma kõrgus. Korrapärane 25,26,28,29,30 

prisma. Prisma diagonaal- ja ristlõige. Prisma pinnalaotus. Prisma pindala ja ruumala. 
3 Püramiid, selle tipp, servad ja tahud. Püramiidi kõrgus. Püramiidi diagonaallõige. Korrapärane 25,28,29,30 Ajalugu 

püramiid, selle telg ja apoteem. 
4 Püramiidi põhjaga paralleeloo lõige, selle omadused 28,29,30 
5 Püramiidi pinnalaotus. Püramiidi pindala ja ruumala 26,28,29 
6 Tüvipüramiid, selle servad ja tahud. Tüvipüramiidi kõrgus. Korrapärane tüvipüramiid, selle 28,29 

apoteem. Tüvipüramiidi pinnalaotus ja pindala. Tüvipüramiidi ruumala' 
7 pöördkehad. Pöördkehade ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra 25,28,29,30 
8 Silinder. Silindri moodustaja, raadius ja kõrgus. Silindri telgIõige ja ristlõige. Silindri 25,26,27,28,29,30 

pinnalaotus ja pindala. Silinlri ruumala 
9 Koonus, selle moodustaja, kõrgus ja põhja raadius. Koonuse telgIõige ja lõige põhjaga 25,26,27,28,29,30 

paralleeIse tasandiga. Koonuse pinnalaotus ja pindala. Koonuse ruumala 
10 Tüvikoonus, selle moodustaja, põhjade raadiused ja kõrgus. Tüvikoonuse pinnalaotus ja 28,29 

pindala. Tüvikoonuse ruumala 
11 Kera, selle raadius. Sfliär. Kera suurring ja suurringjoon. Kera pindala ja ruumala 25,26,27,28,29,30 Geograafia, 

füüsika 
12 Kera osad. Segment, selle põhi ja kõrgus. Segmendi külgpindala ja ruumala. Kera kiht, selle 26,28,29,30 Füüsika 

põhjad ja kõrgus. Sfliäri vöö ja selle pindala. Kera kihi ruumala. Kera sektor, selle pindala ja 
ruumala 

13 Rakenduslikud ülesanded, s.h. kombineeritud kehadega 28,29,31 

* Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Matemaatika rakendused, reaalsete Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (14.) teema nimetus: protsesside uurimine planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

I Matemaatilise mudeli tähendus. Nähtuse modelleerimise etapid. Mudeli headuse ja 32,33,36,37,38 
rakendatavuse hindamine 

2 Võrrand kui ülesande matemaatiline mudel. Tekstülesannete, s.h. protsentülesannete 35,36,37,38 Teabekeskkond, Keemia 
lahendamine võrrandi abil Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
3 Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone ningjadasid rakendavad mudelid loodusteadustes: 33,34,36,37,38 Teabekeskkond, Füüsika, 

fiiüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias Tehnoloogia ja bioloogia 
innovatsioon 

4 Mudelid majandusteadustes: nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid, marginaalfunktsioonid 33,34,37,38 Teabekeskkond, Majandus- ja 
Tehnoloogia ja ettevõtlusõpe 
innovatsioon 

5 Mudelid tehnoloogia valdkonnas: mateIjalikulu arvutused 36,37,38 Teabekeskkond, Tehnoloogia 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

---------- - -------



(""'1 ~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Gümnaasiumi matemaatikakursuse Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
m Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1 AvaIdiste teisendamine 
2 Võrrandid ja võrrandisüsteemid 
3 Võrratused ja võrratusesüsteemid 
4 T rigonomeetria 
5 Vektor tasandil 
6 Joone võrrandid 
7 Tõenäosuse arvutamine 
8 Statistika 
9 Funktsioonid 
10 Jadad 
11 Logaritm- ja eksponentvõrrandid 
12 Funktsiooni piirväärtus ja tuletis, funktsiooni uurimine 
13 Ekstreemumülesanded 
14 Tasandilised kujundid 
15 Hulktahukad ja pöördkehad 
16 Integraal 



( 

( 

Ainevaldkond "Loodusained" 

Õppeained: 

bioloogia 
geograafia (loodusgeograafia) 

keemia 
füüsika 

arvuti kasutamine uurimistöös 
joonestamine 

loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 



Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele 

ainuomaseid tunnuseid; 
2. seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab 

neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid; 
3. põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu 

probleemide lahendamisel; 
4. kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 
5. analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab 

neile põhjendatud hinnanguid; 
6. väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel; 
7. võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 
8. seostab vee omadusi organismide talitlusega; 
9. selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning 

talitluses; 
10. seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 
11. võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 
12. väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises; 
13. selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 
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14. seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende 
talitlusega ning eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja 
joonistel; 

15. selgitab rakutuumaja kromosoomide osa raku elutegevuses; 
16. võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 
17. eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel ja joonistel ning seostab 

nende ehitust talitlusega; 
18. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku 

koostisosade omavaheliste talitluslike seoste kohta; 
19. valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid; 
20. analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 
21. võrdleb bakteri-, looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna 

mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 
22. toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 
23. seostab inimesellevinumaisse seen - ja bakterhaigustesse nakatumise viise 

nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 
24. hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid 

eluslooduse oluliste osadena; 
25. analüüsib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel 

organismidel; 
26. selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 
27. selgitab keskkonnategurite osa hingarnisetappide toimurnises ning energia 

salvestamises; 
28. toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 
29. võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise 

tulemuslikkust; 
30. analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust ning koostab ja analüüsib 

skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta biosfääriga; 
31. väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidele ning kogu 

biosfäärile. 
32. toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 
33. hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 
34. selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid 

muutusi; 
35. võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste 

põhjusi; 
36. analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning 

väärtustab pereplaneerimist; 
37. lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 

probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 
38. väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 
39. analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi 

tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 
40. seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 
41. analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 
42. seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste 

ilmingutega; 
43. omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 
44. selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 
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45. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraaIse ja 
humoraalse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

46. selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 
47. kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Bioloogia uurimisvaldkonnad, organismide Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: koostis ja rakk. !lIaneeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Elu tunnused, elusaja eluta looduse võrdlus. 1 Geograafia 
2 Eluslooduse organiseerituse tasemed. Bioloogia, molekulaarbioloogia, 2 Elukestev õpe ja 

tsütoloogia, histoloogia, organ, homöostaas, füsioloogia, anatoomia, karjääriplaneerimine 
neuraalne, humoraalne, populatsioon, etoloogia, biosfäär. 

3 Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja rakendamine. Hüpotees. 3,4,5,6 Tehnoloogia ja Keemia, 
innovatsioon füüsika. 

4 Elus- ja eluta looduse keemiline koostis. Orgaanilised, anorgaanilised ained. 7,8,9 Keemia 
5 Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Biomolekul, bioaktiivne aine 10 Keemia 
6 Organismides esinevate peamiste biomolekulide ehituslikud ja talitluslikud 10, 11 Keemia 

seosed. Süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleiinhapped (DNA ja RNA). 
7 Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 12 Tervis ja ohutus Keemia 
8 Rakuteooria. 13 Füüsika 
9 Bakteri-, taime-, looma-, ja seeneraku ehitus ja talitlus. Rakumembraan, 14, 15, 16, 17, 18, Tehnoloogia ja 

rakutuum, ribosoom, mitokonder, lüsosoom, Golgi kompleks, 19,20,21 innovatsioon 
tsütoplasmavõrgustik, tsütoskelet, rakukest, plastiidid, vakuool. 

10 Seente ja bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 22 Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

11 Seen- ja bakterhaigused ning nende vältimine. 23,24 Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Organismide energiavajadus, areng ning Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2.(2.) teema nimetus: inimese talltluse regulatsioon. planeeritud tundide arv: 35 

õ - ---= - - --

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Organismide aine- ja energiavahetus. Autotroofid, heterotroofid, metabolism, 25 Füüsika, 

assimilatsioon, dissimilatsioon. keemia 
2 Organismide varustamine energiaga. Glükolüüs, aeroobne glükolüüs, anaeroobne 26,27,28,29 Tehnoloogia ja Füüsika, 

glükolüüs, piimhape, etanoolkäärimine, makroergiline ühend, ATP innovatsioon keemia 
3 Fotosünteesi eesmärk, tulemus ja tähtsus. Calvini tsükkel, hingamine, tsitraaditsükkel, 30,31 Tehnoloogia ja Füüsika, 

hingarnisahel. innovatsioon keemia 
4 Rakkude jagunemine. Mitoos, interfaas, meioos, karüokinees, tsütokinees, 34 

rakutsükkel, tsentromeer, haploidne kromosoomistik, diploidne. 
5 Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel. Vegetatiivne, eoseline. 32,33 
6 Inimese sugurakkude areng ja viljastumine. Gameet, sügoot, sperm, spermatogoon, 35,36,38 Tervis ja ohutus 

spermatogeneesovogoon, ovogenees, ovulatsioon, menstruatsioon. 
7 Inimese embrüonaalne, postembrüonaalne areng. Embrüo, moorula, blastula, gastrula, 37,38 Tervis ja ohutus 

platsenta, lootekestad, lootelehed, biogeneetiline reegel, väärarengud 
8 Organismide kasvu ja arengu eripära. Otsene, moondega areng, täismoone, 39 

vaegmoone, vananemme. 
9 Inimene talitIuse regulatsioon. Homöostaas, energiabilanss, hingamise ja vereringe 40,41,42,43,44, Tervis ja ohutus, Keemia 

regulatsioon, veresuhkrusisalduse kontroll, maksa tähtsus, eritamine, veebilanss, 45,46,47 Tehnoloogiaja 
termoregulatsioon, elutalitIuste neuraalne ja humoraaIne regulatsioon, innovatsioon, 
immuunsüsteem. väärtused ja kõlblus 

---
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikuIt elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 
2. analüüsib DNA, RNAja valkude osa päriliku info avaldumises; 
3. võrdleb DNA ja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 
4. hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 
5. toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 
6. selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 
7. selgitab valgusünteesi üldist kulgu; 
8. selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 
9. analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusaja eluta loodusega; 
10. võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 
11. seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega; 
12. võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakatumist, nende organismisisest toimet ja 

ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakatumist; 
13. toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 
14. lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 
15. on omandanud ülevaate geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest 

ning elukutsetest. 
16. toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 
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17. võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 
18. analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid; 
19. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 
20. seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide 

rekombineerumisega; 
21. selgitab inimesellevinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 
22. lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, ABO- ja reesussüsteemi 

vererühmadest ning suguliitelisest pärandurnisest; 
23. suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste 

tekkes; 
24. selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 
25. toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 
26. analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 
27. võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 
28. analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 
29. analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekke-

mehhanisme ning avaldumisvorme; 
30. hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 
31. suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse; 
32. seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 
33. analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob 

rakenduslikke näiteid; 
34. seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetegaja koostab ning 

analüüsib skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis; 
35. selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 
36. hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning 

suhtub vastutustundlikult j a säästvalt looduskeskkonda; 
37. lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid; 
38. koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid; 
39. analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 

tegevusse looduskeskkonnas; 
40. selgitab ja väärtustab bioloogilise mitmekesisust ning teadvustab iga inimese 

vastutust selle kaitses; 
41. teadvustab looduse, tehnoloogia j a ühiskonna vastastikuseid seoseid ning 

põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil; 

42. selgitab Eesti "Looduskaitseseaduses" esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust 
ning toob näiteid; 

43. väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 
44. lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, 

arvestades teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 
45. analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja 

keskkonnakaitselisi suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke 
väärtushinnanguid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid, vüru- Kursusele või teemale 
j~rjekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: sed ja bakterid, pärilikkus ja muutlikkus. planeeritud tundide arv: 35 

õ 'ppeslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Pärilikkus, molekulaarbioloogia põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon, 1,2,3,4,5,6, Tervis ja ohutus 

translatsioon, genotüüp, fenotüüp, geen, promootor, terminaator, repressor, geneetiline 7, 
kood, koodon, initsiaatorkoodon, stoppkoodon, polüsoom, geenide avaldumine, 
geeniregulatsiooni häired. 

2 Viiruste mitmekesisus, tähtsus, paljunemine. Viroloogia, viirusosake, viiruse genoom, 8,9,10,11,12 
viirusvalgud, DNA ja RNA viirused, kapsiid, ümbris, lüütiline, lüsogeenne, 
immuunvastus, vaktsiinid, viirusnakkus 

3 Bakterite levik ja paljunemine, haigused. 10, 12 Tervis ja ohutus 
4 Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. 13 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
5 Geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed 14, 15 Elukestev õpe ja 

karj ääriplaneerimine 
6 Pärilik ja mittepärilik muutlikkus. Geneetiline, modifikatsiooniline, mutatsioon, mutant, 16, 17, 18, 19 Tervis ja ohutus Füüsika 

sündroomid, mutageen, polüploidsus, somaatiline, generatiivne, kantserogeen, geenifond, 
variatsioonirida, -kõver, kaksikutemeetod 

7 Mendeli seadused. Monohübriidne, dihübriidne, alleeI, homosügootne, heterosügootne, 20,21,22 Matemaatika 
dominantne, retsessivne, genotüüp, fenotüüp, analüüsiv ristamine, genealoogiline meetod, 
intermediaarsus, polügeensus, polüalleelsus, ristsiire, autosoom, suguliiteline, daltonism, 
hemofiilia, 

8 Soo määramise geneetiline mehhanism. Sugukromosoomid, haploidne, diploidne, sügoot 20,21,22 
9 Geneetilised puuded inimesel. 21,23 Tervis ja ohutus 

- ~---
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Bioevolutsioon, ökoloogia, keskkonnakaitse planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming nr õpitulemused 
1 Elu päritolu ja areng Maal. Evolutsiooni tõendid, paleontoloogia, rudimendid, 24,25,26 Elukestev õpe ja Geograafia, 

embrüoloogia, füüsikaline evolutsioon, keemiline evolutsioon, bioloogiline evolutsioon, karjääriplaneerimine füüsika, ajalugu 
evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed 

2 Eluslooduse süstemaatika erinevad käsitlused. Süstemaatika, takson, liik, homoloogia, 24 Ajalugu 
analoogia, genealoogiline võrgustik, fülogeneesipuu, Aristoteles, Linne, Lamarck, Darwin 

3 Evolutsiooni geneetilised alused. Geenifond, geenisiire, geenitriiv, mutatsioonid 25 
4 Looduslik valik ja selle vormid. Stabiliseeriv, suunav, lõhestav, mikroevolutsioon, makro- 27,28,29 Keskkond ja ühiskonna 

evolutsioon, kohastumine, liigiteke, varjevärvus, varjekuju, hoiatusvärvus, mimikri, j ätkusuutlik areng 
käitumisiserasused, bioloogiline isolatsioon, geograafiline isolatsioon, ristumisbarjäär, 
evolutsiooniline progress, divergents, konvergents, väljasuremine 

5 Inimese evolutsioon. Inimahvid, lõunaahvid, osav inimene, püstine inimene, tark inimene, 30,31 Kultuuriline identiteet Geograafia 
neandertallane, kromanjoonlane, sotsiaalne pärilikkus, artikuleeritud kõne 

6 Ökoloogilised tegurid. Abiootiline, biootiline, antropogeenne 32,33 Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 

7 Ökosüsteem, struktuur, muutumine, aineringe, liigiline koosseis, liigirikkus, ökotoop, 34,35,36, Keskkond ja ühiskonna Matemaatika, 
bioom, dominant, biomass, produtsent, konsument, destruent, toiduahel, toiduvõrk, 37,38 j ätkusuutlik areng geo graafia, 
trootiline tase, iseregulatsioon, ökoloogiline tasakaal, ökoloogiline püramiid, energiavoog. füüsika, keemia 

8 Bioloogilise mitmekesisus 39,40 Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 

9 Loodus ja keskkonnakaitse Eestis ja maailmas. Keskkonnapoliitika, säästev areng, 39,41,42, Keskkond ja ühiskonna Geograafia 
seadusandlus, 43,44,45 j ätkusuutlik areng 
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Õppeaine: Geograafia (loodusgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste 

kohta; 
2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju; 
3) iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut; 
4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja 

gneissi, teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 
5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 
6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 
7) võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, 

nihkumise j a kuuma täpi piirkonnas; 
8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi 

protsesse, seostades neid laamade liikumisega; 
9) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 
10) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist 

ning maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi; 
11) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju 

kohta keskkonnale ja majandustegevusele; 
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12) iseloomustab üldjoontes atmosfaäri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfaäri 
ehitust; 

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 
14) teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid; 
15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha 

kliimale; 
16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 
17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilma prognoosimise 

nüüdisaegseid võimalusi; 
18) iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat 

ning seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 
19) toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfaäri koostisele; 
20) teab vee jaotumist Maal ning iseloomustab veeringet ja veeringe lülisid Maa eri 

piirkondades; 
21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid 

erinevusi maailmameres; 
22) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima 

kujunemises; 
23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele; 
24) selgitab lainete kuhj avat j a kulutavat tegevust järsk - j a laugrannikutel ning toob 

näiteid inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 
25) tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja 

laugranniku; 
26) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning 

liustike levikut; 
27) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes; 
28) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid 

liustikutekkeliste pinnavormide kohta; 
29) võrdleb keemilist j a füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses 

ning selle mõju inimtegevusele; 
30) iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist; 
31) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid 

protsesse; 
32) selgitab bioomide tsonaalset levikut ning analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni j a vihmametsa kui ökosüsteemi; 
33) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsas, rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas; 
34) tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla; 
35) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 

seoseid; 
36) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 
37) teab mullavilj akuse vähenemist j a mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob 

näiteid mulla kaitsmise võimaluste kohta; 
38) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes ning 

arengutasemega riikides; 
39) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu 

eeldusi ning arengut; 
40) on omandanud ülevaate olulisemate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, 

suhkruroo ja puuvilla) peamistest kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest; 
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41) toob näiteid vee ja veekogude kasutamisega tekkinud probleemide kohta riikide 
vahel; 

42) on omandanud ülevaate maailma tähtsamatest kalapüügi- ja 
vesi vilj eluspiirkondadest; 

43) analüüsib maailmamere majandusliku kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme 
ning põhjendab maailmamere kaitse vajalikkust; 

44) analüüsib jõgede äravoolu mõjutavaid tegureid, jõgede hääbumise ja üleujutuste 
võimalikke põhjusi ja tagajärgi ning majanduslikku mõju; 

45) selgitab põhjavee kujunemist (infiltratsiooni) erinevate tegurite mõjul ning toob 
näiteid põhjavee alanemise ja reostumise põhjuste ning tagajärgede kohta; 

46) toob näiteid niisutuspõllundusega kaasnevate probleemide kohta; 
47) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 
48) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi 

puidu ja puidutoodete kaubavoogusid; 
49) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset 

tähtsust; 
50) analüüsib vihmametsade majanduslikku tähtsust, nende majandamist ja 

keskkonnaprobleeme; 
51) analüüsib parasvöötme okasmetsa kui ökosüsteemi ning iseloomustab 

metsamajandust ja keskkonnaprobleeme okasmetsavööndis; 
52) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning 

väärtustab säästlikku energia kasutamist; 
53) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme; 
54) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 
55) nimetab maailma energiavarade (nafta, maagaasi, kivisöe) 

kaevandamise/ammutamise, töötlemise ja tarbimise tähtsamaid piirkondi; 
56) nimetab maailma suuremaid hüdro- ja tuumaenergiat tootvaid riike; 
57) analüüsib alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende 

kasutamisega kaasnevaid probleeme; 
58) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumile I kursus "Rahvastik ja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Loodusgeograafia I: Maa kui süsteem planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1. Sissejuhatus 
1.1 Maa kui süsteem, avatud ja suletud süsteem 1,2 Teabekeskkond Matemaatika 
1.2 Energiavood Maa süsteemides 2 Füüsika 
1.3 Maa teke ja areng 3 Telmoloogia ja Füüsika, keemia, 

innovatsioon bioloogia 
1.4 Geokronoloogiline ajaskaala 3 Matemaatika 
2. Litosfäär 
2.1 Litosfeiäri koostis, mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, maagid 4,5 Teabekeskkond Keemia, füüsika 
2.2 Maa siseehitus, laamtektoonika, mandriline ja ookeaniline maakoor, astenosfeiär, vahevöö, 6 Füüsika, keemia 

sise- ja välistuum 
2.3 Laamade liikumine ja sellega seotud protsessid, ookeani keskahelik, süvik, kurdmäestik, 7,8 Telmoloogia ja Füüsika 

vulkaaniline saar innovatsioon 
2.4 Vulkanism, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja kilpvulkaan, aktiivne ja 9,11 Tervis ja ohutus Keemia, ajalugu 

kustunud vulkaan 
2.5 Maavärinad, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, tsunami 10,11 Tervis ja ohutus Füüsika, ajalugu, 

matemaatika 
3. Atmosfäär 
3.1 Atmosfeiäri tähtsus, koostis ja ehitus, troposfaär, stratosfeiär, osoonikiht 12, 19 Teabekeskkond Keemia, füüsika 
3.2 Osoonikihi hõrenemine 12,19 Tervis ja ohutus Keemia, 

Keskkond ja bioloogia 
jätkusuutiik areng 

3.3 Päikesekiirguse muutumine atmosfeiäris, kiirgusbilanss 13 Füüsika 
3.4 Kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaas 13 Füüsika 
3.5 Kliimat kujundavad tegurid, kliimat kujundavad astronoomilised tegurid 14,18 Telmoloogia ja Füüsika 

innovatsioon 
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3.6 Päikesekiirguse jaotumine, polaar- ja pöörijooned 14,16 Füüsika 
3.7 Üldine õhuringlus, õhurõhk, mussoon, passaat, läänetuuled 15,16 Teabekeskkond Füüsika 
3.8 Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused 15 
3.9 Ohumassid, soojad ja külmad frondid, tsüklon, antitsüklon 15 Füüsika 
3. Ilmakaart ja selle lugemine 17,18 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus, 
10 innovatsioon matemaatika 
3. Ilma prognoosimine ja kliimamuutused, ilmaprognoos 17 Keskkond ja Matemaatika 
11 jätkusuutiik areng 
4. Hüdrosfäär 
4.1 Vee jaotumine Maal ja veeringe, maailmameri 20,27 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4.2 Maailmamere tähtsus 20 Keskkond ja Ajalugu 

jätkusuutiik areng 
4.3 Maailmamere roll kliima kujunemises 20 Füüsika 
4.4 Veetemperatuur ja soolsus maailmameres 21 Keemia, füüsika 
4.5 Hoovused 22 Keskkond ja Füüsika, keemia, 

jätkusuutiik areng ajalugu 
4.6 Tõusjamõõn 23 Füüsika 
4.7 Rannaprotsessid, self, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasäär 24 Füüsika 
4.8 Erinevad rannikud, ±jordrannik, laguumannik, skäärrannik, järsk- ja laugrannik 25 
4.9 Liustikud, nende teke, levik ja tähtsus, mandri- ja mägiliustik 26 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4. Liustiku roll kliima ja pinnamoe kujunemises 27,28 Füüsika, ajalugu 
10 
5. Biosfäär 
5.1 Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed 1,35 Teabekeskkond Bioloogia 
5.2 Kivimite murenemine, füüsikaline ja keemiline murenemine, murend 29 Füüsika, keemia 
5.3 Muld ja mulla teke, aineringe, lähtekivim, mineraliseerumine 30 Keemia 
5.4 Mullatekketegurid, mulla veereziim, muldade kamardumine 30 Tervis ja ohutus Keemia, füüsika, 

bioloogia 
5.5 Mulla ehitus ja mulla omadused, mulla mineraaIne osa, huumus, mullahorisont, mullaprofiil, 30,31 Teabekeskkond Keemia, 

leetumine, sisse- ja väljauhtehorisont bioloogia 
5.6 Bioomid, ökosüsteem, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, ferraliitmuld 31,32,33,34 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusl.lutIik areng 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Loodusgeograafia II: Loodusvarad ja nende Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: kasutamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Põllumajandus la toiduainetetööstus 
1.1 Maailma toiduprobleemid 36 Tervis ja ohutus Bioloogia 
1.2 Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid, vegetatsiooniperiood, haritav maa 37 Teabekeskkond Bioloogia 
1.3 Põllumaj anduse spetsialiseerumine 37 
1.4 Põllumajanduse tootmise tüübid, ekstensiivne ja intensiivne põllumajandus, omatarbeline ja 40 Kodanikualgatus ja Ajalugu, 

kaubanduslik põllumajandus, ökoloogiline ehk mahepõllumajandus, segatalu, hiigelfarm, ettevõtIikkus bioloogia, 
ekstensiivne teraviljatalu, rantso, istandus emakeel 

1.5 Põllumajanduslik tootmine eri loodusoludes ja arengutasemega riikides 37,39 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
1.6 Põllumajanduse mõju keskkonnale, muldade erosioon, sooIdumine ja degradeerumine 37 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutiik areng 
2. Vesi ja veega seotud probleemid 
2.1 Vee ja veekogudega seotud konfliktid, veeringe 41 Keskkond ja Keemia, fiiüsika 

jätkusuutiik areng 
2.2 Maailma kalandus ja vesiviljelus 42 Tervis ja ohutus Bioloogia 
2.3 Maavarade ammutamine seIfialadel, self 43 Teabekeskkond Ajalugu 
2.4 Maailmamere reostumine ja kalavarude vähenemine 43 Keskkond ja Keemia, 

jätkusuutiik areng bioloogia 
2.5 Rahvusvahelised lepped maailmamere ja selle elustiku kasutamisel 43 Väärtused ja kõlblus 
2.6 Erineva veereziimiga jõed, veereziim, hüdrograaf, jõgede äravool, valgla 44 Füüsika, 

matemaatika 
2.7 Üleujutused ja jõgede hääbumine 44 Tervis ja ohutus Ajalugu 
2.8 Põhjavee kujunemine ja põhjaveetaseme muutumine, infi.ltratsioon, alanduslehter 45 Füüsika 
2.9 Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse 45 Keskkond ja Keemia 

jätkusuutiik areng 
2. Niisutuspõllumajandus 46 _ Väärtused ja kõlblus Ajalugu, keemia 

-
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3. Maailma metsad 
3.1 Metsade hävimine ja selle põhjused 47 Keskkond ja Ajalugu, 

jätkusuutiik areng bioloogia 
3.2 Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine, metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, 48,49,50 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 

metsasus, puiduvaru, puidu juurdekasv, metsamajandus matemaatika 
3.3 Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine 48,51 Bioloogia 
3.4 Taim- ja muldkatte kujunemise tingimused okasmetsa ning vihmametsa vööndis 49,51 Teabekeskkond Bioloogia 
3.5 Metsade säästlik majandamine ja kaitse, jätkusuutIikja säästev areng 47,51,52 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutiik areng 
4. Energiamajandus ja keskkonn~obleemid 
4.1 Maailma energiaprobleemid 52 Keskkond ja Füüsika 

jätkusuutiik areng 
4.2 Energiaressursid ja maailma energiamajandus, energiamajandus, taastuvad ja taastumatud 53 Füüsika, keemia 

energiaallikad, alternatiivenergia, fossiilkütused 
4.3 Nüüdisaegsed tehnoloogiad energiamajanduses, biokütused, tuuma, hüdro-, tuule-, päikese-, 54,55,56,58 Tehnoloogia ja Keemia, fiiüsika, 

bio-, loodete, lairete ja geotermaalenergia, passiivmaja innovatsioon bioloogia 
4.4 Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, energiakriis 57 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovustja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagajärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuse "Üldine ja 

anorgaaniline keemia" kursuse kaudu. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. seletab sõnade maailm, loodus j a keemia tähendust; 
2. teab anorgaanilise ja üldise keemia uurimisobjekte; 
3. mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluse vahel; 
4. tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja 

seda peegeldava kujutluse vahel; 
5. määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma; 
6. seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-

andmetöötlus järeldus); 
7. teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
8. mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
9. eristab keemilisi ja füüsikalisi uurimismeetodeid, 
10. tunneb keemiateaduse põhilisi arenguetapp e; 
11. teab aatomi planetaarset mudelit; 
12. teab aatomi tuuma koostisosija nende omadusi; 
13. mõistab isotoopide olemust; 
14. mõistab elektronide olekuid aatomiskirjeldab nende energiavaru ja ruumiosa, 

milles elektron enamuse ajast viibib - millises elektronivool ja millisel orbitaalil 
elektron asub 

15. oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi j a ruutskeemi abil; 
16. tunneb perioodilisustabeli füüsikalist sisu- milliseid andmeid aatomi ehituse kohta 

saab lugeda tabelist, 
17. seostab A-rühmade elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste 

(elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisusetabelis aatomiehituse muutumisega; 
18. määrab A-rühmade keemiliste elementide põhilisi oküdatsiooniastmeid elemendi 

asukoha j ärgi elementide perioodilisustabelis ning koostab elementide 
tüüpühendite (oksiidide, vesinikuühendite, hapnikhapete, hüdroksiidide) 
valerneid; 

19. seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

20. koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 
kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

21. oskab seletadaja põhjendada keemiliste elementide ja nende ühendite omaduste 
perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses); 

22. mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse; 

23. teab, et kovalentne side moodustub ühise elektronpaari või -paaride kaudu; 
24; mõistab doonoraktseptorsidet kui kovalentse sideme erijuhtu; 
25. teab, et iooniline side moodustub vastasnimeliste laetud ioonide vahel 

elektrostaatiliste tõbejõudude kaudu, 
26. teab, et metalliline sideme korral vabad elektronid seovad metalli ioone ja 

aatomeid tahkes olekus või vedelas olekus; 
27. mõistab, et vesinikside on molekulidevaheline või molekuli üksikute osade 

vaheline side 
29. Seostab keemilise sideme teket elementide elektronegatiivsuste erinevusega; 
28. oskab selgitada keemilise sideme teket ja iseloomustada osakestevaheliste 

sidemete mõju aine omadustele; 



( 

e 

29. oskab hinnata seost keemilise sideme polaarsuse ja tugevuse vahel; 
30. teab, et ioonilise sidemega ainete omadused sõltuvad iooni laengu tihedusest; 
31. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
32. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
33. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
34. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

1ahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
35. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
36. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ J:. (1.) teema nimetus: Üldine ja anorgaaniline keemia planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr Oodatavad 

Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemu Läbivad teemad Lõiming 
sed 

1. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse 1,2 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 Millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia planeerimine 
1.2 Kuidas uuritakse aineid, nende muundumisi ja muundumiste 3,4,5 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 

seaduspärasusi 
1.3 Millega uuritakse aineid ja nende muundumisi 6,7,8 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ,IKT 

1.4 -5 Teadmiste arengulugu üldisest ja anorgaanilisest keemiast 9, 10 Väärtused ja kõlblus AJA 

2 Aine ehitus. 11 Teabekeskkond FÜÜ,LO 
2.1 Aatomi ehitus 
2.2 Aatomi koostisosad 11 Teabekeskkond FÜÜ 

2.3 Aatomi tuum 12 Teabekeskkond FÜÜ 

2.4 Isototoobid 13 TeabekeskkoND FÜÜ 

Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
2.5 Aatomi elektronkate 14 Teabekeskkond FÜÜ 

2.6-2.7 Elektronvalemid ja ruutskeemid 15 Teabekeskkond 
3. Keemiliste elementide perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.1 teooria põhj al. 

Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli füüsikaline sisu 16 
3.2 Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli keemiline sisu 17-20 Tehnoloogia ja innovatsioon 
4. Keemiline side 22 Teabekeskkond 
4.1 

--
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Keemilise sideme olemus ja tekke mehhanismid Tehnoloogia ja innovatsioon 
4.2 Kovalentne side 23 
4.3 Kovalentse sideme alaliigid. Mittepolaame ja polaame kovalentne side 23 Teabekeskkond 
4.4 Doonoraktseptorside 24 Teabekeskkond BIO 

4.5 Iooniline side 25 Teabekeskkond 

4.6 Metalliline side 26 Teabekeskkond FÜU 

4.7 Vesinikside 27 Teabekeskkond 

4.8 Erinevate keemilise sideme tüüpide võrdlus 28 Teabekeskkond BIO 

Keskkond ja jätkusuutiik areng 
4.9 Ainete happelis-aluselised omadused ja keemilise sideme polaarsus 29 Teabekeskkond BIO 

Keskkond ja jätkusuutIik areng 
4.10 Ainete füüsikaliste omaduste ( sulamis- ja keemitemperatuurid, vees 29,30 Keskkond j a j ätkusuutlik areng FÜÜ, TEH 

lahustuvus) sõltuvus aine ehitusest 
4.11 Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 31-33 Tehnoloogia ja innovatsioon 
5. Arvutusülesanded MAT 
5.1-2 Lahustuvus 34 
5.3-5 Lahuste koostis massiprotsentides. Lahuste segamine MAT 

5.6 Lahuste koostise mahuprotsent MAT 

5.7-8 Moolarvutused reaktsioonivõrrandi alusel 35 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT· 

5.9 Saagis 36 MAT 

5.10 Lisandid, kaod 36 MAT 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutuIt kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagaj ärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• 10. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuse "Keemiliste 

protsesside kulgemise seaduspärasused" kaudu. 

Õpitulemused 
Õpilane 
1. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
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2. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
3. mõistab, et keemilised reaktsioonid ei tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib 

kujuneda tasakaal vastassuunaliste reaktsioonide vahel, 
4. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; mõistab, et keemilised reaktsioonid ei 

tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib kujuneda tasakaal vastassuunaliste 
reaktsioonide vahel, 

5. oskab iseloomustada välistegurite mõju keemilisele tasakaalule 
6. tunneb põhilisi reaktsiooni kiirust mõjutavaid tegureid ja keemilise reaktsiooni 

kiirendamise võimalusi, 
7. oskab koostada võrrandeid anorgaaniliste ainete põhiklasside omaduste ja saamise 

kohta (ka ioonsel kujul); 
8. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
9. oskab eristada elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, 
10. oskab iseloomustada elektrolüütide tugevust; 
11. selgitada hüdratatsiooniteooriast lähtudes ioone sisaldavate lahuste teket; 
12. oskab hinnata lahuse keskkonda (happe, aluse, oksiidi või soola korral);oskab 

eristada redoksreaktsioone mitteredoksreaktsioonidest, 
13. teha kindlaks oksüdeerija ja redutseerija ning tasakaalustada redoksreaktsioonide 

võrrandeid elektronbilansi meetodil; 
14. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

lahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
15. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
16. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 
17. tunneb põhilisi laboratoorse töö võtteid j a oskab neid kasutada praktiliste 

ülesannete lahendamisel; 
18. on tuttav Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleemidega. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine jaanorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik I ja II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Keemiliste protsesside kulgemise Kursusele või teemale 

,järjekorranumber: __ 2. (2.) teema nimetus: seaduspärasused planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming õpitule 
mused 

1. Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 1 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 planeerimine 
2. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid 2 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ,BIO 

2.1 
2.2 Arvutusi termokeemiliste võrrandite alusel 2 MAT 

2.3 Keemiliste reaktsioonide võimalikkuse hindamine 2 Tehnoloogia ja innovatsioon 
2.4 Teadmiste kontroll 
3. Keemiliste reaktsioonide kiirus 3,4 Tehnoloogiaja innovatsioon FüU 

3.1 Keemiliste reaktsioonide kiiruse mõiste, ühik 

3.2-3 Keemiliste reaktsioonide kiirust mõjutavad tegurid 5 FÜÜ,BIO 

3.4. Katalüüs ja katalüsaatorid 6 Tehnoloogiaja innovatsioon BIO 

3.5 Katalüüsi olemus 
3.6 Katalüsaatorid 6 BIO, TEH 

3.7 Homogeenne ja heterogeenne katalüüs 6 TEH 

-- -
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4 Keemiline tasakaal 7 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

4.1 Keemilise tasakaalu olek 
4.2 -3 Keemilise tasakaalu nihkumine 8,9,10 Tehnoloogia ja innovatsioon TEH, FÜÜ, BIO 

4.4 Teadmiste kontroll 

5. Keemilised protsessid lahustes 11,12 FÜÜ 

5.1 Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid 
5.2 Elektrolüütilise dissotsiatsiooni energeetiline efekt 11 FüU 

5.3 Elektrolüütilise dissotsiatsioonimäär, -konstant, neid mõjutavad 13 Kultuuriline identiteet AJA 

tegurid 
5.4 Tugevad ja nõrgad elektrolüüdid 14 Teabekeskkond FüU 

5.5 Vee elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH 15 FÜÜ,BIO 

5.6 pH skaala 16 BIO 

5.7 Hapete elektrolüütiline dissotsiatsioon 17 

5.8 Aluste ja soolade elektrolüütiline dissotsiatsioon 18 

5.9 Teadmiste kontroll 

5.10- loonide vahelised reaktsioonid elektrolüütide vesilahustes 19 Tehnoloogia ja innovatsioon 
11 

5.12 Vee karedus, selle kõrvaldamine 20 Tehnoloogiaja innovatsioon GEO 

--
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5.13- Soolade hüdrolüüs 21 Tervis ja ohutus 
14 
5.15 Ainete lahustumisprotsess vees j a tekkivate lahuste pH 22 Tehnoloogia ja innovatsioon TEH 

Tervis ja ohutus 
5.16 Teadmiste kontroll 

6. Elektrolüüs. 23 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 

6.1 Sulatatud soolade elektrolüüs 
6.2 Soolade vesilahuste elektrolüüs 24 Tehnoloogiaja innovatsioon FUU, TEH 

6.3 Arvutused Faraday seaduse rakendamisega Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 
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Õppeaine: Keemia 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi 
kujundamiseks; 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• laiendab ja süvendab teadmisi keemia keelest ja mõistete süsteemist, õpib neid 
kasutama keemiliste objektide ja nähtuste kirjeldamiseks ja seletamiseks, 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks, 
• arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ning järelduste tegemise 

oskust; 
• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 

arvutusülesandeid; 
• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagajärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha j a väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused elementide keemia kursuse 

kaudu. 

Õpitulemused 
1) oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi ja ruutskeemi abil; 
2) oskab seletadaja põhjendada keemiliste elementide ja nende ühendite omaduste 

perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses), 
3) oskab iseloomustada keemiliste elementide põhilisi oksüdatsiooniastmeid elendi 

asukoha järgi perioodilisustabelis, 
4) oskab koostada A-rühmade elementide tüüpühendite (oksiidid, vesinikühendid, 

hapnikhapped, hüdroksiidid) valerneid; 
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5) mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse, 

6) seostb A-rühmade elementide metalliliste j mittemetalliliste omaduste 
(elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisustabelis aatomiehituse muutumisega; 

7) seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastavate elementide asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

8) tunneb metallimaake kui suhteliselt püsivaid keemilisi ühendeid; 
9) teab, metallide saamine maakidest on redoksprotsess; 
10) koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 

kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 
11) selgitab tuntumate metallide ja mittemetallide rakendamise võimalusi praktikas, sh 

igapäevaelus; 
12) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel; 
13) selgitab metallide korrosiooni põhimõtet, põhjendab korrosiooni ja metallide 

tootmise vastassuunalist energeetilist efekti; põhjendab korrosiooni kahjulikkust 
ning analüüsib korrosioonitõrje võimalusi; 

14) analüüsib metallide tootmisega seotud keskkondlikke, majanduslikke ja poliitilisi 
probleeme; 

15) teab, et sulamite omadused on määratud koostiselementide omadustest ja sularni 
struktuurist; 

16) selgitab keemiliste vooluallikate tööpõhimõtetja tähtsust ning toob näiteid nende 
kasutamise kohta igapäevaelus; 

17) tunneb elektrolüüsiprotsessi seaduspärasusi; 
18) teab elektrolüüsi kasutamisvõimalusi metallide saamiseks j a puhastamiseks; 
19) teab, et s-elemendid on kõige aktiivsemad metallid; 
20) teab, et s-elemendid reageerivad kõikide mittemetallidega (va väärisgaasid), 

veega ja hapetega; 
21) teab,et s-metallid kuuluvad looduses enamlevinud ja igapäevaelus 

enamkasutatavate metallide hulka; 
22) teab, et amfoteersed ühendid reageerivad nii aluste kui hapetega; 
23) teab, et d-metalli d on keskmise ja väikse aktiivsusega metallid; 
24) selgitab ja põhjendab d-metallide laialdast kasutamist igapäevaelus; 
25) selgitab ja põhjendab mittemetallide füüsikaliste omaduste mitmekesisust; 
26) teab, et vesinik on maailmaruumis kõige levinum element, teda kasutatakse 

keemia-, naftakeemia- ja toiduainetetööstuses; 
27) tunneb väärisgaaside kasutusalasid ja teab, et nad pole täiesti ohutud; 
28) mõistab, et halogeenide tihedus rühmas kasvab koos molekulimõõtmete 

kasvamisega; 
29) teab, et normaalseks elutegevuseks vaj ab inimorganism ioonidena kõiki 

halogeene; 
30) teab, et hapnik on kõige levinum keemiline element Maal; ta on tugev oksüdeerija; 
31) teab, et väävlit kasutatakse väävelhappe-, kummi-, taimekaitsevahendite ja 

ravimitööstuses; 
32) teab ja oskab põhjendada, et lämmastik on tööstuse, olme kui elutegevuse 

seisukohalt olukine keemiline element; 
33) teab ja selgitab fosfori osa elutähtsates protsessides; 
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34) lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, arvestades 
lähteainetes esinevaid lisandeid, reaktsiooni saagist ja kadu; põhjendab 
lahenduskäiku loogiliselt ning teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi; 

35) teeb lahuste koostise arvutusi (lahustunud aine hulga, lahuse ruumala ja lahuse 
molaarse kontsentratsiooni vahelise seose alusel); teeb arvutustulemuste põhjal 
järeldusi ning otsustusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik I ja II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Elementide keemia planeeritud tundide arv: 35 
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Jrknr 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 
1 Ainete ehitus. 1 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine FÜÜ 
1.1 Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid 
1.2 Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest: mittepolaarne ja 2,3 Teabekeskkond 

polaarne kovalentne side. Kovalentsed ühendid 
1.3 Iooniline side. Ioonsed ühendid 3 Teabekeskkond 
1.4 Metalliline side, vesinikside. Molekulide vastastikmõju, 4 Teabekeskkond BIO 

molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. 
1.5 Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist ja aine 5 Teabekeskkond BIO,FÜÜ 

struktuurist, kristallvõre tüübid 
1.6 Ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulmudelite 6 Teabekeskkond TEH 

või arvutiprogrammide järgi. Teadmiste kontroll 
2 Tähtsamaid metalle ja nende ühendid. 7 
2.1 Metallilised elemendid keemiliste elementide 

perioodilisustabelis 
2.2 Metallid looduses 8 Keskkond j a j ätkusuutlik areng GEO 
2.3 Metallid tootmine 9,14,16,17,18 Keskkond ja jätkusuutIik areng 
2.4 Metallide füüsikalised omadused 4 FüU 
2.5 Metallide keemilised omadused 10 Tehnoloogia ja innovatsioon 
2.6 Keemilised vooluallikad 16 areng FüU 
2.7 Metallide sulamid 15 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH,FÜÜ 

2.8 Metallide korrosioon, kaitse korrosiooni eest 13 Keskkond j a j ätkusuutlik areng TEH 
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2.9 Teadmiste kontroll 
3 Aktiivsed metallid (leelis- ja leelismuldmetallid) 
3.1 lA ja IlA rühma metallide üldiseloomustus 4,6 Tervis ja ohutus 
3.2 lA rühma metallide ühendid 19 BIO, GEO 

3.3 IlA rühma metallide ühendid 20,21 Teabekeskkond BIO, GEO 

4 p-metallid 4,6 FÜÜ, TEH 

4.1 Üldiseloomustus. Alumiinium 
4.2 Tina, plii 22 Teabekeskkond TEH 

5. d-metallid 23 GEO,BIO, 

5.1 Üldiseloomustus. Raua triaad FÜÜ,AJA 

5.2 Vask. Tsink 24 Teabekeskkond TEH 

5.3 Teadmiste kontroll 
6. Mittemetallide keemia. 4,6 
6.1 Üldiseloomustus. 25 
6.2 Vesinik 26 Tehnoloogiaja innovatsioon GEO 

6.3 Väärisgaasid 27 Tehnoloogiaja innovatsioon, GEO 

Tervis ja ohutus 
6.4 Halogeenid. Lihtained 17,28 Tervis ja ohutus I 
6.5 Halogeenide ühendid 29 GEO,BIO 

6.6 VIA rühma mittemetallid. 4,6 
, 

Üldiseloomustus. 
6.7 Hapnik 30 GEO,BIO 

6.8 Väävel 31 Keskkond ja jätkusuutiik areng GEO,BIO 

6.9 V A rühma mittemetallid. 4,6 
Üldiseloomustus. 

6.10 Lämmastik 32 Keskkond ja jätkusuutiik areng GEO,BIO 

6.11 Fosfor 33 Keskkond j a j ätkusuutlik areng GEO,BIO 

6.12 Teadmiste kontroll 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• tunneb huvi keemia j a teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 
ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• langetab kompententseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis
moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse 
võimalikke tagajärgi; 

• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda nin väärustab tervislikku ja säästvat 
eluviisi; 

• on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias 
omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

• 11. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuste 
"Orgaanilised ühendid ja nende omadused" ja "Orgaaniline keemia meie ümber" 
kaudu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) oskab selgitada, miks orgaaniline keemia on omaette teadusharu; 
2) tunneb süsinikuaatomi eripära ergastatud valentsolekus; 
3) selgitada e aatomite vaheliste keemiliste sidemete iseloomu; 
4) rakendab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid lihtsamate süsivesinike korral 

(koostab valemi põhjal nimetuse ja nimetuse põhjal struktuurivalemi); 
5) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, 

tasapinnaline ehk klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis; 
6) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse (õpitud aineklasside piires); 
7) oskab avada isomeeria olemuse ja selgitada isomeeride omadusi; 
8) põhjendab e ühendite redoksomadused; 
9) selgitab struktuuri ja omaduste seoseid õpitu tasemel; 
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10) hindab molekuli struktuuri vaatluse põhjal aine üldisi füüsikalisi omadusi 
(suhtelist lahustuvust ja keemistemperatuuri); 

11) selgitab igapäevastetahkete materjalide vastastikmõju veega, kasutades 
hüdrofoobsuse ning hührofiilsuse mõistet; 

12) tunneb süsivesinike liigitust ehituse järgi; 
13) teab süsinikuühendite homoloogilise rea mõistet j a rakendab seda; 
14) tunneb enamkasutatavai alkaane ja sellega seotud majanduslikke ja sotsiaalseid 

probleeme; 
15) tunneb enam kasutatavaid alkeene j a on tuttav Eesti keemikute osaga alkeenide 

uurimisel; 
16) tunneb ja selgitab alküünide ehitust ja omadusi etüüni näitel; 
17) oskab seostada areenide ehituse eripära ja omadusi, 
18) on tutvunud enamkasutatavate areenidega sotsiaalses kontekstis; 
19) on omandanud süsivesinike halogeenühendite mõiste ja tunneb eluliselt 

tähtsamaid esindajaid keskkonna probleemide valguses; 
20) tunneb nafta koostist, töötlemise põhimõtet ja saadusi; 
21) tunneb naftatootmise ja tarbimise majanduspoliitilisi probleeme; 
22) selgitab orgaaniliste ühendite vees lahustuvuse erinevusi, kasutades ettekujutust 

vesiniksidemest jt õpitud teadmisi; 
23) tunneb alkoholide omadusi j a teab nende mürgisust; 
24) tunneb fenooli ja temast saadud ühendite rakendusi; 
25) on omandanud karbonüülühendi mõiste, selgitab selle ehitust, omadusi ja 

rakendusi; 
26) omandab kondensatsiooni- ja polükondensatsioonireaktsiooni mõiste; 
27) oskab selgitada karboksüülhapete omadusi võrdlevalt hapete üldomadustega; 
28) tunneb rasvhapete määratlust ja liigitust; 
29) oskab selgitada pinaktiivsete ainete toimemehhanismi; 
30) tunneb rasvhapete ja nendest saadud soolade ja estrite sotsiaalseid probleeme; 
31) võrdleb alkoholide, aldehüüdide (sh sahhariidide), fenoolide ja karboksüülhapete 

redoksomadusi ning teeb järeldusi nende ainete püsivuse ja füsioloogiliste 
omaduste kohta; 

32) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse ja nähtusi ning sellest 
põhjustatud sotsiaalseid probleeme; 

33) seostab aluselisust võimega siduda prootonit (amiinide näitel) ning happelisust 
prootoni loovutamisega veele kui alusele; 

34) selgitab ning võrdleb gaasiliste, vedelete ja tahkete (orgaaniliste) materjalide 
põlemist ning sellega kaasneda võivaid ohtusid; 

35) selgitab halogeeniühendite, fenoolide jt saasteainete toime keskkonnale ning 
inimesele. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Orgaanilise keemia harjustikAnts Tuulmets "Orgaaniline keemia" 2002 
2. Mati Karelson, Arne Tõldsepp Keemia Orgaaniline keemia gümnaasiumile 2007 
3. Liina Karolin Orgaanilise keemia harjustik 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Orgaanilised ühendid ja nende omadused planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused 

1. Orgaanilise keemia uurimisaine 1 Teabekeskkond 
1.1 Org. keemia- süsinikuühendite keemia, süsinikuühendite rohkus 
1.2 Orgaaniliste ühendite koostise, ehituse ja omaduste eripära, seos elusa 2 Teabekeskkond BIO 

loodusega 
1.3 Süsiniku ja teiste organogeenide aatomi ehitus. C aatomi ergastatud 2 Teabekeskkond 

valentsolek, valents 
1.4 Hübriidorbitaalide tüübid ja geomeetria 3 Teabekeskkond 
1.5 Keemiline side süsinikuühendites. C aatomite vaheliste keem. sideme 3 Teabekeskkond 

sõltuvus hübriidorbitaalide tüüpidest 
1.6 C ahelad ja tsüklid, heterotsüklid, üksi- ja kordne side 4,5 Teabekeskkond 
1.7 Orgaaniliste ainete tähistamine. Molekulivalem, struktuuri valem, graafiline 5,6 Teabekeskkond 

kujutis 
1.8 Isomeeria, ahel- ja asendiisomeeria 7 
1.9 Cis- ja transisomeeria 7,5 Tervis ja ohutus. 

1.10 Süsinikuühendite redoksomadused 8 BIO 

1.11 Tüüpilised oksüdeerumisreaktsioonid 8,9 Keskkond ja jätkusuutiik areng BIO 

1.12 Süsinikuühendite ehituse kordamine, õpitu kontrollimine 9,10, 
11 

--
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2 Süsivesinike mõiste, ehitus ja liigitus. Küllastunud ja küllastamata 4 
2.1 süsivesinikud 
2.2 Süsinikuühendite homoloogilised read. Atsükliliste süsivesinike nimetused 4,5,12 
2.3 Harjutustund - Alkaanide nimetused, nende isomeerid 13,4 Teabekeskkond 
2.4 Alkaanide fiiüsikalised ja keemilised omadused. Omaduste sõltuvus 10 GEO 

molekuli ehitusest 
2.5 Olmes kasutatavad alkaanid; ohutusnõuded, majanduslikud ja sotsiaalsed 14,34 Keskkond j a j ätkusuutlik areng BIO 

probleemid 
2.6 Alkeenide nimetamine, cis-transisomeeria, alkeenide fiiüsikalised ja 7,13,4 

keemilised omadused 
2.7 Alkeenide omadused, loodusliku toorme avastamise ja tarbimise loogika, 15 Tervis ja ohutus. AJA 

Eesti keemikute osa alkeenide uurimisel 
2.8 Alküünid. Etüüni omadused, tootmine j a kasutamine 16,34 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.9 Areenide mõiste, ehitus ja nimetamine. Delokaliseeritud n-side, aromaatne 17 BIO 

tuum 
2.10 Areenide võimalik tervistkahjustav toime 18 Tervis ja ohutus. BIO 

Keskkond ja jätkusuutlik areng 

3. Süsivesinike halogeenühendid. Derivaadi mõiste. Võimalikud 19,35 Tervis ja ohutus BIO 
3.1 keskkonnaprobleemid. Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
3.2 Süsivesinike halogeenühendite asendusreaktsioonid 10, 11 BIO 

3.3 Nafta 20,21, Keskkond j a j ätkusuutlik areng GEO 
34 Tehnoloogiaja innovatsioon 

3.4 Süsivesinike võrdlev kordamine, õpitu kontrollimine 
4. Orgaanilised hapnikuühendid. 10, 11, 
4.1 Alkoholide mõiste, ehitus ja nimetamine. Vesiniksideme mõju omadustele 22 
4.2 Alkoholide omadused; oksüdeerumine, mürgisus. Etanooli tootmine 23,32, BIO 

33 
4.3 Fenoolid 24,33, Tervis ja ohutus. BIO, TEH 

'---
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35 
4.4 Karbonüülühendid. Aldehüüdid, ketoonid. 25 Tervis ja ohutus. BIO 

4.5 Kondensatsioon, polükondensatsioon, kopolümeer. 26 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

4.6 Karboksüülhapped, omadused 27 
4.7 Harjutused hapete reaktsioonivõrrandite kohta 29 
4.8 RasvhappeD 28-30 Tervis ja ohutus BIO 

--



( 

Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 
arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist 
ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikui meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning 
hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste 
protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult 
keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• langetab kompententseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis
moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 
tagajärgi; 

• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda nin väärust ab tervislikku ja säästvat eluviisi; 
• on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 
• 11. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuste "Orgaanilised 

ühendid ja nende omadused" ja "Orgaaniline keemia meie ümber" kaudu. 

( Õpitulemused 

Õpilane 
1) koostab reaktsioonivõrrandid: estri moodustumine, estri leeliseline hüdrolüüs, estri 

happeline hüdrolüüs, amiidi moodustumine ja hüdrolüüs; 
2) selgitab nende reaktsioonide kui pöörduvate protsesside praktilise kasutamise 

probleeme: saagise suurendamine, protsessi kiirendmine (nt katalüüsi abil), tootmise 
majanduslikud aspektid; 

3) teab rasvasid kui energiarikkaid toiduaineid ja seebi toorainet; 
4) oskab selgitada küllastamata rasvade hüdrogeenimistja rääsumist; 
5) tunneb lämmastikhappe estreid kui lõhkeaineid ja fosforhapete estreid kui 

elutegevuseks vaj alikke fosfaate; 
6) tunneb süsivesinike nüüdisaegset mõistet, selgitab ajaloolist tausta; 
7) teab süsivesinike liigitust; 
8) oskab katseliselt tõestada redutseerivate omadustega sahhariide, 
9) on teadlik disahhariidide kasutamisega seotud terviseprobleemidest, 
10) oskab tärklist tõestada erinevates toodetes; 
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11) tunneb tselluloosi ehitust, omadusi ja kasutamist; 
12) teab, et amiinid on ammoniaagi derivaadid; on omandanud nukleofiilsuse mõiste; 
13) selgitab ja võrdleb mõisteid nukleofiilsus ja aluselisus; 
14) tunneb aminohapete liigitust; 
15) selgitab aminohapete amfoteersust; 
16) omab arusaama peptiidsidemest ja peptiididest; 
17) selgitab liitumispolümerisatsiooni ja polükondensatsiooni erinevusi; 
18) kujutabmonomeeridest tekkivat polümeeri lõiku j a vastupidi, leiab polümeerilõigust 

elementaarlü1id ning vastavad lähteained; 
19) hindab materjali hüdrofoobsust/hüdrofiilsust, lähtudes polümeeri struktuurist, ning 

teeb järeldusi selle materjali hügieeniliste jm praktiliste omaduste kohta; 
20) selgitab käsitletud polüestrite ja polüamiidide omadusi nende kasutamise seisukohast 

ning võrdluses looduslike materjalidega; 
21) selgitab (põhimõtteliselt) sahhariidide, valkude ja rasvade keemilist olemust (ehitust); 
22) selgitab aminohapete ja rasvhapete liigitamist asendamatuteks ning asendatavateks 

hapeteks, 
23) võtab põhjendatud seisukoha toiduainete toiteväärtuse ning tervislikkuse kohta, 

lähtudes nende koostisest; 
24) selgitab looduslike ja sünteetiliste tekstiilitoodete erinevusi hügieeni seisukohast; 
25) selgitab sünteetiliste pesuainete omadusi, võrreldes neid seebi ga ja omavahel; 
26) selgitab kasutatavamate pesemisvahendite koostist, pidades silmas majanduslikke ja 

keskkonnaga seotud aspekte; 
27) tunneb loodusliku gaasi kui efektiivse kütuse kasutamisega seotud majanduslikke ja 

sotsiaalseid probleeme, 
28) teab kütuste liigitamise viise oleku, tekkimise jm alusel; 
29) teab süsinikku sisaldavaid kütuseid, oskab neid hinnata kütteväärtuse alusel; 
30) kirjeldab nafta- ja kütusetööstuse mõju keskkonnale, majandusele ja poliitikale, 

tuginedes teadmistele nafta tootmisest ja töötlemisest ning naftasaaduste kasutamisest, 
31) võrdleb erinevate kütuste, sh autokütuste koostist, efektiivsust ja 

keskkonnasõbralikkust, 
32) analüüsib nafta kui tooraine rolli orgaaniliste ühendite tootmisel; 
33) selgitab keemiatoodete, sh ravimite hinna kujunemist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Orgaanilise keemia harjustikAnts Tuulmets" Orgaaniline keemia" 2002 
2. Mati Karelson, Arne Tõldsepp Keemia Orgaaniline keemia gümnaasiumile 2007 
3. Liina Karolin Orgaanilise keemia harjustik 2010 



(\ ,""'I 

Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Orgaaniline keemia meie ümber planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused 

1. Estrid. 1,2 Teabekeskkond 
1.1 Liigitus, hÜfolüüs 
1.2 Rasvad. Küllastamata rasvade hüdrogeenimine, rääsumine. 3,4, Tervis ja ohutus. BIO 

Transrasvhapped 21-23 Keskkond ja jätkusuutiik areng 
1.3 Mineraalhapete estrid. Lämmastihappe ja fosforhappe estrid. 5 Teabekeskkond BIO, TEH 
1.4 Karboksüülhapete ja mineraalhapete estrite kordamine. Pindaktiivsed 5 Tehnoloogiaja innovatsioon 

ained 
1.5 Karboksüülhapete ja estrite kontrollimine 
2. Bioloogiliselt olulised ained 6, 7 Teabekeskkond BIO 
2.1 Sahhariidide (süsivesikute) mõiste 
2.2 Monosahhariidid Aldooside redutseerivad omadused 8 BIO 
2.3 Disarhhariidid 9 Tervis ja ohutus BIO 
2.4 Tärklis kui looduslik polümeer 10 Tervis ja ohutus BIO 
2.5 Tselluloos kui looduslik polümeer 11 Keskkond ja jätkusuutiik areng BIO 
2.6 Polüestrite, polüamiidide ja mõnede polüalkeenide omaduste uurimine Keskkond ja jätkusuutiik areng. TEH 

ning võrdlemine olmes kasutamise seisukohast või polüestrite, Elukestev õpe ja karjääri 
polüamiidi tüüpi materjalide uurimine javõrdlemine omavahel ning 6-11 planeerimine 
looduslike materjalidega (puuvilI, siid, vilI). 

2.7 Teemakohase tegevusjuhendi koostamine ja vormistamine looduslike 6-11 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH I 
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ja sünteetiliste tekstiilitoodetega ümberkäimiseks 
2.8 Sahhariidide kordamine 6-11, BIO 

21-23 
2.9 Sahhariidide kontrollimine 
2.10 Amiinid. Mõiste, ehitus, nimetamine. Amiinid kui ammoniaagi 12 BIO 

derivaadid 
2.11 Amiinide omadused. Nukleofiilsus, aluselisus 13 
2.12 Aminohapped, mõiste ja liigitus. Kodeeritavad aminohapped 14, 15, BIO 

22 
3. Peptiidside, peptiidid 16, 17 BIO 
3.1 
3.2 Valgud, valkude käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja 18 Keskkond ja jätkusuutlik areng BIO 

kuumutamise suhtes 

3.3 Valkude tõestamine toiduainetes.Toiduainete toiteväärtus 21-23 Tervis ja ohutus BIO 
3.4 Orgaaniline keemiatööstus ja energeetika. 27,28 Keskkond ja jätkusuutiik areng FÜÜ 

Kütused. Taastuv kütus, fosiilkütus, kütteväärtus. Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.5 Süsinikku sisaldavad kütused 29 TEH 
3.6 LoodusIik gaas 27 Keskkond ja jätkusuutiik areng TEH 
3.7 Nafta 30 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH 
3.8 Nafta töötlemine. Autokütused. Krakkimine, oktaaniarv 30 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 
3.9 Altematiivkütused 31 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 
3.10 Erinevate kütuste sh autokütuste koostise, efektiivsuse ja 31 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH 

keskkonnasõbralikkuse hindamine Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.11 Orgaaniline keemiatööstus, selle kujunemine ja roll tänapäeval. 24-33 Tervis ja ohutus. BIO, GEO, 

Elukestev õpe ja karjääri TEH, FÜÜ 
planeerimine 

3.12 Tee toorainest keemiatooteni ning hinna kujunemine. Põhiorgaaniline 24 -33 Tehnoloogia ja innovatsioon MAT,BIO, 
keemiatööstus, peenkeemiatööstus, tootmissaadus, kõrvalsaadud, Elukestev õpe ja karjääri GEO, TEH, 
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tootmisjääk planeerimine FÜÜ 
3.13 Nafta ja keemiatööstuse seos keskkonna, majanduse ja poliitikaga 30-32 Keskkond j a j ätkusuutlik areng. GEO, BIO, 

Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 
3.14- Esseede koostamine ja esitlused erinevatest teabeallikatest leitud 30-32 Tehnoloogia ja innovatsioon GEO, BIO, 
15 materjalide põhjal nafta ja kütustega seotud aktuaalsetest Elukestev õpe ja karjääri FÜÜ 

probleemidest või keemia ja ühiskonna seostest planeerimine 
3.16- Reservtunnid 
18 

-
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Õppeaine: Keskkonnakeemia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppetöö eesmärgid 

Õpilane 

• Omandab ülevaate keskkonnateguritest, keskkonnas valitsevatest seostest 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Oskab keskkonnas valitsevaid seoseid siduda eelnevalt loodusteadustes õpitud teooriatega 
Näeb põhjuslikke seoseid ümbritsevas keskkonnas ja teeb asjatundlikke ostsuseid 
probleemülesannete lahendamisel 
Väärtustab mitmekesisust looduses, kultuuri- ja sotsiaalses keskkonnas 
Arendab isiklikku vastutustunnet ja kodanikujulgust 
Leiab motivatsiooni loodusteaduste ja matemaatika õppimiseks 
Veendub jätkusuutliku tootmise ja säästva tarbimise vajaduses ning teeb arukaid valikuid 
karjääri kavandamisel 
Veendub elukestva õppimise vajaduses. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) omandab teadmise ümbritsevast keskkonnast kui tervikust; 
2) veendub keskkonnategurite vastastikustes seostes; 
3) näeb nende seoste loodusteaduslikke põhjusi; 
4) oskab kasutada loodusteadusIikke seoseid sotsiaal- ja kultuurisfääris toimuvaga; 
5) teab, kust leida infot Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seadusi keskkonna 

kohta. Tunneb aktuaalsemaid seadusi; 
6) oskab põhjendada ja on veendunud keskkonnakaitse vajaduses; 
7) tunneb atmosfääri koostist, seda mõjutavaid tegureid; 
8) tunneb Läänemere keskkonnaprobleeme; 

( 9) tunnetab joogivee probleemi nii lokaalsel kui globaalse! tasemel; 
10) mõistab mulla kui keeruka materjali tähtsust keskkonna kujunemisel; 
11) tunnetab energiaprobleemi kui elu üht tähtsamat; 
12) tunneb Eesti ehitusmaterjalide tööstuse ajalugu; 
13) tunneb uhkust Eesti teadlaste saavutuats üle energiamajanduses ja insenerikeemias. 
14) teeb mõistliku, võimetekohase kutsevaliku. 
15) veendub elukestva õppimise ja enesetäiendamise vajaduses. 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema l:;susevõi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: ~alik teema nimehls: Keskkonnakeemia (valikkursus) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Eest Vabariigi ja Euroopa Liidu normid keskkonna tingimuste kohta 5 Teabekeskkond Sotsiaalteadused 
2 .. Keskkond kui terviksüsteem. 1-4,6 Tervis ja ohutus, Bioloogia, 

Tehnoloogia ja innovatsioon, karjääri maateadus,füüsika , 
planeerimine esteetika 

3. Ohk. Ohu koostis, seda mõjutavad tegurid 7,5,6 Tervis ja ohutus, Maateadus, bioloogia, 
keskkonda säästev tarbimine, fiiüsika, 
jätkusuutIik tarbimine tehnoloogiaõpetus, 

4. Vesi. Vesikeskkonda mõjutavad tegurid 8,9 Tervis ja ohutus Maateadus, bioloogia, 
teabekeskkond füüsika, 
ettevõtlikkus ja kodaniku algatus, tehnoloogiaõpetus 

5. Muld kui loodusvara 10 Keskkonda säästev tarbimine, Majandusõpetus, 
innovatsioon. ühiskonnaõpetus, 
Ettevõtlikkus ja kodaniku algatus,. maateadus, bioloogia i 

6. Põlevkivi. Turvas. Energiamajandus 11,13 Energiaprobleem kui majanduse ja Füüsika, maateadus, I 

elu põhiprobleem, jätkusuutlik tehnoloogiaõpetus,majan 
tarbimine. Karjääri planeerimine dusõpetus 

7. Paekivi ja ehitusmaterjalitööstus 12-15 Jätkusuutlik areng, säästev tarbimine. Maateadus, füüsika, 
I 

Innovatsioon tehnoloogiaõpetus, 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) seletab sõnade maailm, loodus jafoüsika tähendust; 
2) mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluste vahel; 
3) tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja seda 
peegeldavate kujutluste vahel; 
4) teab nähtavushorisondi mõistet ja suudab vastata kahele struktuursele põhiküsimusele - mis on 
selle taga ning mis on selle sees? 
5) teab füüsika põhierinevust teistest loodusteadustest - füüsika ja tema sidusteaduste kohustust 
määratleda ja nihutada edasi nähtavushorisonte; 
6) määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma ning nimetab 
nende erinevusi; 
7) seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-andmetöötlusjäreldus); 
8) teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
9) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes, nende puudumise korral 
ei tarvitse mudel anda eksperimentaalset kinnitust leidvaid tulemusi; 
10) teab, et mudeli järeldusi tuleb alati kontrollida ning mudeli järelduste erinevus katsetulemustest 
tingib vajaduse uuteks eksperimentideks ja seeläbi uuteks mudeliteks; 
11) teab, et üldaktsepteeritava mõõtmistulemuse saamiseks tuleb mõõtmisi teha mõõteseaduse järgi; 



( 

( 

12) mõistab mõõtesuuruse ja mõõdetava suuruse väärtuse erinevust ning saab aru mõistetest 
mõõtevahend ja taatlemine; 
13) teab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (Sl) põhisuurusi ja nende mõõtühikuid ning seda, et 
teiste füüsikaliste suuruste ühikud on väljendatavad põhisuuruste ühikute kaudu; 
14) teab standardhälbe mõistet (see mõiste kujundatakse graafiliselt) ning oskab seda kasutada 
mõõtmisega kaasneva mõõtemääramatuse hindamisel; 
15) kasutades mõõtesuurust, esitab korrektselt mõõdetava suuruse väärtuse kui arvväärtuse ja 
mõõtühiku korrutise; 
16) mõõdab õpetaja valitud keha joonmõõtmed ning esitab korrektse mõõtetulemuse; 
17) esitab katseandmeid tabelina ja graafikuna; 
18) loob mõõtetulemuste töötlemise tulemusena mudeli, mis kirjeldab eksperimendi s toimuvat; 
19) eristab füüsikalisi objekte, nähtusi ja suurusi; 
20) teab skalaarsete ja vektoriaalsete suuruste erinevust ning oskab tuua nende kohta näiteid; 
21) seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine esialgsele 
vastupidiseks) ; 
22) rakendab skalaarsete suuruste algebralise liitmise/lahutamise ning vektorsuuruste vektoriaalse 
liitmise/lahutamise reegleid; 
23) eristab füüsikat matemaatikast (matemaatika on kõigi kvantitatiivkirjelduste universaalne keel, 
füüsika peab aga alati säilitama seose loodusega); 
24) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus (ka teepikkus), ajavahemik (~t) ja ajahetk (t) 
põhinevad kehade ja nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel; 
25) teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus ning oskab tuua näiteid liikumise suhtelisuse 
kohta makromaailmas; 
26) tunneb liikumise üldmudeleid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine ja laine; 
oskab nimetada iga liikumisliigi olulisi erisusi; 
27) teab, et looduse kaks oluliselt erinevate omadustega põhivormi on aine ja väli, nimetab peamisi . . 
enneVUS1; 
28) nimetab mõistete avatud süsteem ja suletud süsteem olulisi tunnuseid; 
29) seletab Newtoni III seaduse olemust - mõjuga kaasneb alati vastumõju; 
30) tunneb mõistet kiirendus ja teab, et see iseloomustab keha liikumisoleku muutumist; 
31) seletab ja rakendab Newtoni II seadust -liikumisoleku muutumise põhjustab jõud; 
32) teab, milles seisneb kehade inertsuse omadus; teab, et seda omadust iseloomustab mass; 
33) seletab ja rakendab Newtoni I seadust - liikumisolek saab olla püsiv vaid siis, kui kehal e 
mõjuvad jõud on tasakaalus; 
34) avab tavakeele sõnadega töö sisu; 
35) avab tavakeele sõnadega järgmiste mõistet sisu: energia, kineetiline ja potentsiaalne energia; 
36) avab tavakeele sõnadegajärgmiste mõistet sisu: võimsus, kasulik energia, kasutegur; 
37) sõnastab mõõtühiku njuuton definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel 
rakendada; 
38) sõnastab mõõtühiku diaul definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
39) sõnastab mõõtühiku vatt definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
40) toob iga loodusteaduse uurimisvaldkonnast vähemalt ühe näite põhjusliku seose kohta; 
41) toob vähemalt ühe näite füüsika pakutavate tunnetuslike ja ennustusIike võimaluste, aga ka 
füüsika rakendustest tulenevate ohtude kohta; 
42) teab, mis on füüsika printsiibid ja oskab neid võrrelda aksioomidega matemaatikas; 
43) teab, milles seisneb väljade puhul kehtiv superpositsiooni printsiip; 
44) sõnastab atomistliku printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
45) sõnastab energia miinimumi printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
46) sõnastab tõrjutuse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
47) sõnastab absoluutkiiruse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
48) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast; 
49) oskab seletada ruumi ja aja relatiivsust, lähtudes vaatleja kujutlustest kehade ja liikumiste 
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võrdlemisel; 
50) teab valemist E = mc2 tulenevat massi ja energia samaväärsust; 
51) teab mehaanika põhiülesannet (keha koordinaatide määramine suvalisel ajahetkel ja etteantud 
tingimustel); 
52) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
53) nimetab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine, 
ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
54) nimetab vaba langemise olulisi tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
55) seletab füüsikaliste suuruste kiirus ja kiirendus tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
56) seletab füüsikaliste suuruste teepikkus ja nihe tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
57) teab taustsüsteemi mõistet ning oskab tuua näiteid; 
58) rakendab definitsioone v = LlxlLltja a = (v-vo)1 M; 
59) mõistab ajavahemiku Llt = t - to asendamist aja lõppväärtusega t, kui to = 0; 
60) rakendab ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt 
liikumisvõrrandeid x = xO ± vt või x = xo ± vot ± at212 ; 
61) kujutab graafiliseIt ja kitjeldab graafiku abil ühtlase ja ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise 
kiiruse ning läbitud teepikkuse sõltuvust ajast; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust 
pindala; 
62) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse, nihke ja kiirendus e leidmiseks 
seoseid v = vo ± at ,s =vot rat212, s = (vo 2-v2)12a; 
63) teab, et vaba langemise korral tuleb kõigis seostes kiirendus a asendada vaba langemise 
kiirendusega g, ning oskab seda teadmist rakendada, arvestades kiiruse ja kiirenduse suundi; 
64) nimetab nähtuste vastastikmõju ja gravitatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste 
nähtustega; 
65) nimetab nähtuse hõõrdumine olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
66) nimetab nähtuse deformatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
67) näitab kehal e mõjuvaid jõudusid nii liikumisoleku püsimisel (v = eonst, a = 0) kui muuturnisel 
(a i- 0); 
68) oskab leida resultantjõudu; 
69) kasutab Newtoni seadusi mehaanika põhiülesannet lahendades; 
70) seletab füüsikalise suuruse impulss tähendust, teab impulsi definitsiooni ning impulsi 
mõõtühikut; 
71) sõnastab impulsi j äävuse seaduse j a oskab praktikas kasutada seost i'1( m 1 v 1 + m2v 2) = 0; 
72) seletab jõu seost impulsi muutumise kiirusega keskkonna takistusjõu tekkimise näitel; 
73) nimetab mõistete raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk olulisi tunnuseid 
ning rakendab seoseid F = mg, P = m(g ± a), p = F IS; 
74) nimetab mõiste hõõrdejõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja 
tehnikas; 
75) nimetab mõiste elastsusjõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses 
ja tehnikas; 
76) rakendab hõõrdejõu ja elastsusjõu arvutamise eeskirju Fh = Il N ja Fe = - k LlI; 
77) toob loodusest ja tehnikast näiteid ühtlase ja mitteühtlase tiirlemise ning pöörlemise kohta; 
78) kasutab liikumise kirjeldamisel õigesti füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, 
nurkkiirus,joonkiirus ja kesktõmbekiirendus ning teab nende suuruste mõõtühikuid; 
79) kasutab probleemide lahendamisel seoseid (D = </)/t, v = (Dr, (D = 21[IT = 21[f, a = (D2r = v2 Ir; 
80) rakendab gravitatsiooniseadust F = Gm1m2/r2 

; 

81) teab mõistete raske mass ja inertne mass erinevust; 
82) seletab orbitaalliikumist kui inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärge; 
83) nimetab vabavõnkumise ja sundvõnkumise olulisi tunnuseid ning toob näiteid nende esinemise 
kohta looduses ja tehnikas; 
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84) tunneb fiiüsikaliste suuruste hälve, amplituud, periood, sagedus jajaas tähendust, mõõtühikuid 
ning mõõtmisviisi; 
85) kasutab probleeme lahendades seoseid <p = co t ja co = 21t/T = 21tfvõnkumiste kontekstis; 
86) seletab energia muundumisi pendli võnkumisel; 
87) teab, et võnkumiste korral sõltub hälve ajast ning et seda sõltuvust kirjeldab siinus- või 
koosinusfunktsioon; 
88) nimetab resonantsi olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses; 
89) nimetab pikilaine ja ristlaine olulisi tunnuseid; 
90) tunneb fiiüsikaliste suuruste lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus tähendust, 
mõõtühikuid ning mõõtmisviisi; 
91) kasutab probleeme lahendades seoseid v =)jT, T = l/f v = /{; 
92) nimetab lainenähtuste peegeldumine, murdumine, interJerents ja difraktsioon olulisi tunnuseid; 
93) toob näiteid lainenähtuste kohta looduses ja tehnikas; 
94) seletab reaktiivliikumise nähtust, seostades seda impulsi jäävuse seadusega, toob näiteid 
reaktiivliikumisest looduses ja selle rakendustest tehnikas; 
95) seletab fiiüsikalise suuruse mehaaniline energia tähendust ning kasutab probleemide 
lahendamisel seoseid Ek = mv212, Ep = mgh ja Emeh = Ek + Ep; 
96) rakendab mehaanilise energia jäävuse seadust ning mõistab selle erinevust üldisest energia 
jäävuse seadusest; 
97) toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta tehnikas ja looduses ning oskab seda 
seostada energia jäävuse seadusega. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpik: 

LPeil "Füüsika X klassile" 

Lisamaterjalid: 

Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
LKikoin, A:Kikoin "Füüsika IX klassile" e G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, III, mehaanika" 

Ülesannete kogud: 

M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
M. Tultsinski "Küsimusülesanded fiiüsikast" 
E.Paju, v.Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 



r-.. ~ 

Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ ~ (1.) teema nimetu~ Füüsikalise looduskäsitluse alused planeeritud tundide arv: 35 

- --

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Sissejuhatus füüsikasse 
1.1 Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaaI, aistingja kujutlus. Füüsika kui 1,2,3 

loodusteadus 
1.2 Füüsika kui inimkonna nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, 4,5,6 Elukestev õpe ja karjääri GEO,KEE 

makro- ja megamaailm. planeerimine 
2. Füüsika uurimismeetod Elukestev õpe ja karjääri GEO, BIO, 
2.1 Loodusteaduslik meetod ning füüsikateaduse osa selle väljaarendamises. 7, 8 planeerimine KEE 

Üldine ja sihipärane vaatlus, eksperiment. 
2.2 Vajadus mudelite järele. Mudeli järelduste kontroll ja mudeli areng. 9,10 KEE 
2.3 Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus. Teabekeskkond, MAT,KEE 

Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvaheline mõõtühikute 11, 12, 13 tehnoloogia ja 
süsteem (Sl). Mõõterustad ja mõõtevahendid. innovatsioon 

2.4 Mõõteseadus. Mõõtemääramatus ja selle hindamine. 14, 15 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
planeerimine 

2.5 Katseandmete esitamine tabelina ja graafikuna. Mõõtetulemuste töötlemine. 16,17,18 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
Mudeli loomine. planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Füüsika üldmudelid Teabekeskkond 
3.1 Füüsikalised objektid, nähtused ja suurused. Füüsikaline suurus kui mudel. 19 

Füüsika sõnavara, kasutatavad lühendid. 
3.2 Skalaarid ja vektorid. Tehted vektoritega. Füüsika võrdlus matemaatikaga. 20,21,22,23 MAT 
3.3 Kehad, nende mõõtmed ja liikumine. Füüsikaliste suuruste pikkus, kiirus ja 24 Tehnoloogiaja GEO,MAT 

aeg tulenevus vaatleja kujutlustest. innovatsioon 
3.4 Aja mõõtmin~.Ajaja pikkuse mõõtühikud sekund ja meeter. 11, 13 GEO,MAT 
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3.5 Liikumise suhtelisus. 25 
3.6 Liikumise üldmudelid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, 26 Teabekeskkond GEO, BIO 

võnkumine ja laine. 
3.7 Vastastikmõju kui kehade liikumisoleku muutumise põhjus. Avatud ja 28 Tervis ja ohutus BIO 

suletud süsteem. 
3.8 Füüsikaline suurusjõud. Newtoni III seadus. 29 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

innovatsioon 
3.9 Väli kui vastastikmõju vahendaja. Aine ja väli -looduse kaks põhivormi. 27 Teabekeskkond 

Esmane tutvumine välja mõistega elektromagnetvälja näitel. 
3.10 Liikumisoleku muutumine. Kiirendus. Newtoni II seadus. 30,31 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

innovatsioon, tervis ja 
ohutus 

3.11 Keha inertsus ja seda kirjeldav suurus - mass. Massi ja jõu mõõtühikud 32,33 Tehnoloogiaja GEO, BIO 
kilogramm ja njuuton. Newtoni I seadus. innovatsioon 

3.12 Töö kui protsess, mille korral pingutusega kaasneb olukorra muutumine. 34,38 GEO,MAT 
3.13 Energia kui seisundit kirjeldav suurus ja töö varu. Kineetiline ja potentsiaalne 35,38 Tehnoloogia ja KEE,MAT 

energia. innovatsioon 
3.14 Võimsus kui töö tegemise kiirus. Kasutegur 36,39 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
4. Füüsika üldprintsübid Keskkond ja jätkusuutIik 
4.1 Põhjuslikkus ja juhuslikkus. Füüsika kui õpetus maailma kõige üldisematest 40,41 areng 

põhjuslikest seostest. Füüsika tunnetuslik ja ennustuslik väärtus. 
4.2 Printsiibid fiiüsikas (looduse kohta kehtivad kõige üldisemad tõdemused, Teabekeskkond MAT 

mille kehtivust tõestab neist tulenevate järelduste absoluutne vastavus 42 
eksperimendiga). Võrdlus matemaatikaga (aksioomid). 

4.3 Osa ja tervik. Atomistlik printsiip (loodus ei ole lõputult ühel ja samal viisil 44 Teabekeskkond KEE 
osadeks jagatav). Atomistika füüsikas ja keemias. 

4.4 Energia miinimumi printsiip (kõik looduse objektid püüavad minna vähima 45 Teabekeskkond BIO, GEO 
energiaga seisundisse). 

4.5 Tõrjutuse printsiip (ainelisi objekte ei saa panna teineteise sisse). Väljade 43,46 Teabekeskkond KEE 
liitumine ehk superpositsiooniprintsiip. 

4.6 Absoluutkiiruse printsiip (välja liikumine aine suhtes toimub alati suurima Teabekeskkond 
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võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega, aineliste objektide omavaheline 47 
liikumine on aga suhteline). 

4.7 Relativistliku füüsika olemus (kvalitatiivselt). 48,49 
4.8 Massi ja energia samaväärsus. 50 Tehnoloogia ja MAT,KEE 

innovatsioon 
--
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Mehaanika planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk Oodatavad 
nr Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemuse Läbivad teemad Lõiming 

d 
1. Kinemaatika 51,52 
1.1 Mehaanika põhiülesanne. Punktmass kui keha mudel. 
1.2 Koordinaadid. Taustsüsteem. 57 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

innovatsioon 
1.3 Teepikkus ja nihe. 56,62 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
1.4 Kinemaatika. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv 53,55,58, Teabekeskkond, MAT,BIO 

sirgjooneline liikumine: 1iikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse 59,60,61, tervis ja ohutus, 
sõltuvus ajast, vastavad graafikud. 62 tehnoloogia ja 

innovatsioon 
1.5 Vaba langemine kui näide ühtlaselt kiireneva liikumise kohta. Vaba 54,63 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

langemise kiirendus. innovatsioon, 
Tervis ja ohutus 

1.6 Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast vertikaalselliikumisel. Erisihiliste 61,63 MAT 
liikumiste sõltumatus. 

2. Dünaamika 67,69 Tehnoloogiaja 
2.1 Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). innovatsioon 
2.2 Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega 68,69 Tehnoloogia ja MAT 

liikumise kohta jõudude tasakaalusturnisel. innovatsioon 
2.3 Keha impulss kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. 70, 71 Keskkond j a j ätkusuutlik MAT,BIO 

Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha impulsi muutumise põhjus. areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja 
ohutus 

----
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2.4 Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. 72 Tehnoloogiaja BIO,MAT 
innovatsioon 

2.5 Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. 73 Tehnoloogiaja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.6 Rõhumisjõud ja rõhk. 73 Tehnoloogiaja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.7 Elastsusjõud. Hooke'i seadus. Jäikustegur. 66, 75, 76 Tehnoloogia ja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.8 Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. 65, 74, 76 Tehnoloogia ja GEO, BIO, 
innovatsioon, MAT 
teabekeskkond 

2.9 Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: 78, 79 Tehnoloogia ja MAT 
pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, kesktõmbekiirendus. innovatsioon 

2.10 Gravitatsiooniseadus. Raske ja inertse massi võrdsustamine füüsikas. 64,80,81 Tehnoloogia ja GEO,MAT 
innovatsioon 

2.11 Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas. Orbitaalliikumise tekkimine 77, 82 Elukestev õpe ja karjääri GEO,MAT 
inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärjena. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
3. Võnkumised ja lained 83 
3.1 Võnkumine kui perioodiline liikumine (kvalitatiivselt). 
3.2 Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. 84,85,86 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

Energia muundumine võnkumisel. innovatsioon 
3.3 Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliseIt ning siinus- või 87 MAT 

koosinusfunktsiooniga. 
3.4 Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. 88 Tehnoloogiaja BIO,MUU 

innovatsioon, 
tervis ja ohutus 

3.5 Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, 89,90,91 Teabekeskkond GEO,MUU, 
kiirus, periood ja sagedus. MAT 
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3.6 Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine, murdumine, interferents, 92,93 Elukestev õpe ja karjääri BIO,MUU 
difraktsioon. Lained ja nendega kaasnevad nähtused looduses ning tehnikas. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
4. Jäävusseadused mehaanikas Elukestev õpe ja karjääri MAT 
4.1 Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja 94 planeerimine, tehnoloogia 

rakendus ed tehnikas. ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.2 Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. 95 Tehnoloogia ja GEO,BIO, 
innovatsioon, KEE 
teabekeskkond, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.3 Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia jäävuse 96,97 Kodanikualgatus ja KEE, BIO 
seadus looduses ja tehnikas. ettevõtlikkus, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
--~ 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) eristab sõna laeng kolme tähendust: a) keha omadus osaleda mingis vastastikmõjus, b) seda 
omadust kirjeldav füüsikaline suurus ning e) osakeste kogum, millel on kõnealune omadus; 
2) teab elektrivoolu kokkuleppelist suunda, seletab voolu suuna sõltumatust laengukandjate märgist 
ning kasutab probleemide lahendamisel valemit 1 = q/t ; 
3) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat - püsirnagnet ja 
vooluga juhe, elektrostaatilisel väljal aga ainult üks - laetud keha, seletab nimetatud asjaolu 
ilmnemist väljade geomeetrias; 
4) kasutab probleeme lahendades Coulomb'i seadust; 
5) kasutab probleeme lahendades Ampere'i seadust F = k ql q2/r2 jaF = K I 1112/r; 
6) teab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni definitsioone ning oskab rakendada 
definitsioonivalerneid E = F/q ja B = F/11; 
7) kasutab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni vektorite suundade määramise eeskirju; 
8) tunneb Oerstedi katsest tulenevaid sirgjuhtme magnetvälja geomeetrilisi omadusi, kasutab 
Ampere'i seadust kujul F = B 11 sin a ja rakendab vastava jõu suuna määramise eeskirja; 
9) kasutab probleeme lahendades valerneid U = A/q, rp = E potlq, E = U/d ; 
10) seletab erinevusi mõistete pinge ja potentsiaal kasutamises; 
11) joonistab kuni kahe väljatekitaja korral elektrostaatilise välja E-vektorit ning juhtmelõigu või 
püsimagneti magnetvälja B-vektorit etteantud punktis, joonistab nende väljade jõujooni ja 
elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindu; 
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12) teab, et kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli ning solenoidis 
tekib homogeenne magnetväli; oskab joonistada nende väljade jõujooni; 
13) rakendab probleemide lahendamisel Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin a ning oskab määrata 
Lorentzi jõu suunda; 
14) rakendab magnetväljas liikuvajuhtmelõigu otstele indutseeritava pinge valemit U=v IB sin a ; 
15) kasutab elektromotoorjõu mõistet ja teab, et induktsiooni elektromotoorjõud on kõigi 
indutseeritavate pingete summa; 
16) seletab füüsikalise suuruse magnetvoog tähendust, teab magnetvoo definitsiooni ja kasutab 
probleemide lahendamisel magnetvoo definitsioonvalemit <D = ES cos~; 
17) seletab näite varal Faraday induktsiooniseaduse kehtivust ja kasutab probleemide lahendamisel 

valemit Ei = - L1wlL1t; 
18) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel; 
19) seletab mõistet eneseinduktsioon; 
20) teab füüsikaliste suuruste mahtuvus ja induktiivsus definitsioone ning nende suuruste 
mõõtühikuid, kasutab probleemide lahendamisel seoseid e = L1ql L1 U ja L = L1 wl L1I; 
21) teab, et kondensaatoreidja induktiivpoole kasutatakse vastavalt elektrivälja või magnetvälja 
energia salvestamiseks; 
22) kasutab probleemide lahendamisel elektrivälja ning magnetvälja energia valerneid Ee = CU212 ja 
Em= LFI2; 
23) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 
24) rakendab probleemide lahendamisel kvandi energia valemit Ekv = h f, 
25) teab, et valguse laineomadused ilmnevad valguse levimisel, osakese-omadused aga valguse 
tekkimisel (kiirgurnisel) ning kadumisel (neeldumisel); 
26)kirjeldab elektromagnetIainete skaalat, määrab etteantud spektraalparameetriga 
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda; 
27) leiab ühe etteantud spektraalparameetri (lainepikkus vaakumis, sagedus, kvandi energia) põhjal 
teisi; 
28) teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 
29) teab lainete amplituudi ja intensiivsuse mõisteid ning oskab probleemide lahendamisel neid 
kasutada; 
30) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse vajalikkust vaadeldava 
interferentsipildi saamisel; 
31) seletab j oonise järgi interferentsi - ja difraktsiooninähtusi optikas; 
32) seletab polariseeritud valguse olemust; 
33) teab valguse peegeldumisel ja murdurnisel esinevaid seaduspärasusi; 
34) tunneb valguse murdumise seadust; 
35) kasutab seoseid sina/siny = nja n = dv ; 
36) konstrueerib kiirte käiku kumer- ja nõgusläätse korral; 
37) kasutab läätse valemit kumer- ja nõgusläätse korralIla ± Ifk = I1f; 
38) kirjeldab valge valguse lahutumist spektriks prismaja difraktsioonvõre näitel; 
39) tunneb spektrite põhiliike ja teab, mis tingimustel nad esinevad; 
40) tunneb spektroskoobi tööpõhimõtet ning teab spektraalanalüüsi rakendusi; 
41) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi, toob näiteid vastavatest valgusallikatest; 
42) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost I = q n v S; 
43) kasutab probleemide lahendamisel seost R = P I I S; 
44) rakendab probleemide lahendamisel Ohrni seadust vooluringi osaja kogu vooluringi kohta 

I = UIR, I = EI (R + r); 
45) rakendab probleemide lahendamisel elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi A = IU t , N = IU; 
46) kasutab rakenduslike probleemide lahendamisel jada- ning rööpühenduse kohta kehtivaid pinge, 
voolutugevuse ja takistuse arvutamise eeskirju; 
47) arvutab elektrienergia maksumust ning planeerib selle järgi uute elektriseadmete 
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kasutuselevõttu; 
48) teab, et metallkeha takistus sõltub lineaarselt temperatuurist, mng teab, kuidas takistuse 
temperatuurisõltuvus annab infot takistuse tekkemehhanismi kohta; 
49) kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust; 
50) teab, et pooljuhtelektroonika aluseks on pn-siire kui erinevate juhtivustüüpidega pooljuhtide 
ühendus, seletab jooniste abil pn-siirde käitumist päri- ja vastupingestamisel; 
51) kirjeldab pn-siirde toimimist valgusdioodisja ventiil-fotoelemendis (fotorakus); 
52) tunneb juhtme, vooluallika, lüliti, hõõglambi, takisti, dioodi, reostaadi, kondensaatori, 
induktiivpooli, ampermeetri ja voltmeetri tingmärke ning kasutab neid lihtsamaid elektriskeeme 
lugedes ja konstrueerides; 
53) kasutab multimeetrit voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmiseks; 
54) kirjeldab vahelduvvoolu kui laengukandjate sundvõnkumist; 
55) teab, et vahelduvvoolu korral sõltuvad pinge ja voolutugevus perioodiliselt ajast ning et seda 
sõltuvust kirjeldab siinus- või koosinusfunktsioon; 
56) kirjeldab generaatori ja elektrimootori tööpõhimõtet; 
57) kirjeldab trafot kui elektromagnetilise induktsiooni nähtusel põhinevat seadet vahelduvvoolu 
pinge ja voolutugevuse muutmiseks, kusjuures trafo primaar- ja sekundaarpinge suhe võrdub 
ligikaudu primaar- ja sekundaarmähise keerdude arvude suhtega; 
58) arvutab vahelduwoolu võimsust aktiivtarviti korral ning seletab graafiliselt voolutugevuse ja 
pinge efektiiwäärtuste I ja U seost amplituudväärtustega Imja Um, N = I U = Im Uml2 ; 
59) kirjeldab võnkeringi kui raadiolainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseadet; 
60) kirjeldab elektriohutuse nõudeid ning sulav-, bimetall- ja rikkevoolukaitsme tööpõhimõtet 
õnnetuste ärahoidmisel; 
61) nimetab elektrienergiajaotusvõrgu ohutu talitluse tagamise põhimõtteid; 
62) kirjeldab elektromagnetismi olulisemaid rakendusi, näiteks raadioside, televisioon, radarid, 
globaalne punktiseire (GPS); 
63) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest; 
64) mõistab temperatuuri kui soojusastet, seletab temperatuuri seost molekulide kaootilise liikumise 
keskmise kineetilise energiaga; 
65) tunneb Celsiuse ja Fahrenheiti temperatuuriskaalasid ning teab mõlemas skaalas olulisi 
temperatuure, nt (0 °c, 32 OF), (36°C, 96 OF) ja (lOO °c, 212 OF); 
66) kirjeldab Kelvini temperatuuriskaalat, oskab üle minna Celsiuse skaalalt Kelvini skaalale ning 
vastupidi, kasutades seost T = t (OC) + 273 K; 
67) nimetab mudeli ideaalgaas olulisi tunnuseid; 
68) kasutab probleemide lahendamisel seoseid Ek = 3kT12, P = n k T; 
69) kasutab probleemide lahendamisel seost p V = mRTIM; 
70) määrab graafikutelt isoprotsesside parameetreid; 
71) tunneb isoprotsesside olemust ja oskab tuua näiteid; 
72) oskab nimetada mikro- ja makroparameetreid; 
73) tunneb molekulaarkineetilise teooria aluseid; 
74) seletab soojusenergia muutumist mehaanilise töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle 
kohta näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike; 
75) sõnastab termodünaamika I printsiibi ja seostab seda valemiga Q = I1U + A; 
76) sõnastab termodünaamika II printsiibi ja seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 
77) seostab termodÜllaamika printsiipe soojusmasinatega; 
78) võrdleb ideaalse ja reaalse soojusmasina kasutegureid, rakendades valerneid 
11 id= (TI - T2)/TI ja 11 re = (QI - Q2) /QI; 
79) tunneb soojusmasinate tööpõhimõtet ning oskab tuua näiteid soojusmasinate kohta; 
80) teab entroopia mõistet; 
81) teab, et energeetika ülesanne on muundada üks energialiik teiseks; 
82) teab, et termodÜllaamika printsiipide põhjal kaasneb energiakasutusega vältimatult saastumine; 
83) kirjeldab olulisemaid taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid, tuues esile nende osatähtsuse 



Eestis j a maailmas; 
84) kirjeldab Eesti ja ülemaailmse energeetika tähtsamaid arengusuundi; 
85) tunneb energeetika aluseid ning nimetab energeetiliste globaalprobleemide lahendusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. K. Tarkpea "Füüsika 1. osa, XI klassile" 
2. K.Tarkpea "Füüsika 2. osa, XI klassile" 
3. H.Voolaid "Füüsika XI klassile" 
4. J.Susi, L.Lubi "Füüsika X klassile" 

Lisamaterj alid: 

1. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, II" 

( 
2. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, elekter ja magnetism" 
3. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, II, elektrodünaamika" 
4. H.Õiglane "Füüsika 11. klassile, elekter ja magnetism" 
5. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
6. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, IV, molekulaarfüüsika" 
7. H.Õiglane "X klassi füüsika, II, molekulaarfüüsika" 

Ülesannete kogud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
4. GPerlejev "Füüsika ülesannete ja küsimuste kogu" 
5. E.Paju, v.Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Elektromagnetism planeeritud tundide arv: 35 

-

õ ,p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming nr õpitulemused 
1. Elektriväli j a magnetväli Teabekeskkond, GEO,KEE 
1.1 Elektrilaeng. Positiivsed ja negatiivsed laengud. Elementaarlaeng. Laengu 1 Tehnoloogiaja innovatsioon 

jäävuse seadus. 
1.2 Elektrivool. 2 Tehnoloogiaja innovatsioon, GEO,KEE 

tervis ja ohutus 
1.3 Coulomb'i seadus. Punktlaeng. 4 MAT 
1.4 Ampere'i seadus. Püsimagnet ja vooluga juhe. 3,5 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT 
1.5 Elektri ja magnetvälja kirjeldavad vektorsuurused elektrivälja tugevus ja 6, 7 MAT 

magnetinduktsioon. Punktlaengu väljatugevus ja sirgvoolu 
magnetinduktsioon. 

1.6 Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. 8,9,10 Teabekeskkond BIO,MAT 
1.7 Välja visualiseerimine: välja jõujoon ja ekvipotentsiaalpind. Homogeenne 

elektriväli kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel, homogeenne magnetväli 11, 12 
solenoidis. 

2. Elektromagnetväli 13 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT 
2.1 Liikuvale laetud osakesele mõjuv magnetjõud. Lorentzi jõud. 
2.2 Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge. Faraday katsed. 14, 15 Teabekeskkond, tehnoloogia 

Induktsiooni elektromotoorjõud. ja innovatsioon 
2.3 Magnetvoo mõiste. Faraday induktsiooniseadus. 16, 17 
2.4 Lenzireegel. 18, 19 
2.5 Kondensaator ja induktiivpool. Mahtuvus ja induktiivsus. 20,21 Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon 

2.6 Elektromagnetvälja energia. 22 Keskkond j a j ätkusuutlik BIO 
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areng, tervis ja ohutus 
3. Elektromagnetlained 26 Tehnoloogia ja innovatsioon BIO 
3.1 ElektromagnetIainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. 
3.2 Optika - õpetus valguse tekkimisest, levimisest ja kadumisest. 25 KUN 
3.3 Valguse dualism j a dualismiprintsiip looduses. 23 Teabekeskkond 
3.4 Footoni energia. 24,27 Tehnoloogia ja innovatsioon, BIO,MAT 

tervis ja ohtuts 
3.5 Nähtava valguse värvuse seos valguse lainepikkusega. Elektromagnetlainete 28,29 KUN 

amplituud ja intensiivsus. 
3.6 Difraktsioon ja interferents, nende rakendusnäited. 30,31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.7 Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja rakendused. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4. Valguse ja aine vastastikmõju Tehnoloogia ja innovatsioon GEO, 
4.1 Valguse peegeldumine ja murdumine. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja 33,34,35 MAT 

seos valguse kiirusega. 
4.2 Kujutise tekitamine läätse abil ja läätse valem. 36,37 Elukestev õpe ja karjääri MAT,BIO 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja ohutus 

4.3 Valguse dispersioon, difraktsioon. 38,39 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4.4 Spektroskoobi töö põhimõte. Spektraalanalüüs. 40 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.5 Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents. 41 Keskkond ja jätkusuutlik GEO, BIO 
areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 
Kursuse või teema I Kursuse või . 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Energia 

-_. 

ÕppeSISU 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad 
õpitulemused 

1. I Elektrivool 
1.1 Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seaduse olemus. 

42 

1.2 I Juhi takistus ja aine eritakistus. Metallkeha takistuse sõltuvus temperatuurist. I 43, 48 
Ülijuhtivus. 

1.3 I Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Vooluallika e1ektromotoorjõud ja I 44 
sisetakistus. 

1.4 I Juhtide jada- ja rööpühendus I 46 
1.5 I Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus. pn-siire. I 49 

1.6 I Pooljuhtelektroonika alused. Valgusdiood ja ventiil-fotoelement (fotorakk). I 50,51 

1.7 I Voltmeetri, ampermeetri ja multimeetri kasutamine. I 52, 53 

1.8 I Elektrivoolu töö ja võimsus I 45, 47 
2. I Elektromagnetismi rakendus ed 
2.1 Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahe1duvvoolu saamine ja I 54, 55 

kasutamine. 
2.2 I Generaator ja elektrimootor. Elektrienergia ülekanne. I 56 

2.3 I Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahe1duvvooluvõrk. I 57 

Õppetundide arv kokku: 70 
Kursusele või teemale 
planee_ritud tundide arv: 35 

Läbivad teemad Lõiming 

Teabekeskkond MAT 

Tehnoloogiaja I KEE 
innovatsioon 

MAT 

Teabekeskkond I MAT 
Elukestev õpe ja karjääri I KEE 
planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 
Elukestev õpe ja karjääri I KEE 
planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 
Tehnoloogia ja I KEE 
innovatsioon 
Teabekeskkond I MAT 
Teabekeskkond, 
tehnoloogia ja 
innovatsioon 
Elukestev õpe ja karjääri I KEE 
planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 
Elukestev õpe ja karjääri 
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planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

2.4 Faas ja neutraal. Elektriohutus. 60,61 Elukestev õpe ja karjääri BIO 
planeerimine, tervis ja 
ohutus 

2.5 Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge 58 Tehnoloogia ja MAT 
efektiivväärtused. innovatsioon 

2.6 Elektromagnetlainete rakendused: raadioside, televisioon, radarid, GPS 59,62 Elukestev õpe ja karjääri GEO 
(globaalne punktiseire). planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Soojusnähtused 63,64,65,66 Tehnoloogiaja GEO,KEE 
3.1 Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur kui soojusaste. Celsiuse, Kelvini ja innovatsioon, tervis ja 

Fahrenheiti temperatuuriskaalad. ohutus 
3.2 Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. 67,69 MAT 
3.3 Isoprotsessid. 70, 71 Teabekeskkond MAT 
3.4 Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ja tehnikas. 69 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
3.5 Mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise 69, 72, 73 KEE, 

teooria põhialused. MAT 
3.6 Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. 68 MAT 
4. Termodünaamika ja energeetika alused Keskkond j a jätkusuutiik GEO,KEE 
4.1 Soojusenergia muutmise viisid: mehaaniline töö ja soojusülekanne. 74 areng, tehnoloogia ja 

Soojusülekande liigid: otsene soojusvahetus, soojuskiirgus ja konvektsioon. innovatsioon 
4.2 Soojushulk. Termodünaamika I printsiip, selle seostamine isoprotsessidega. 75 Tehnoloogiaja GEO,KEE 

Adiabaatiline protsess. innovatsioon 
4.3 Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad looduses 78, 79 Elukestev õpe ja karjääri GEO, 

ja tehnikas. planeerimine, tehnoloogia MAT 
ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.4 Termodünaamika II printsiip. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. 76, 77 Teabekeskkond KEE 
4.5 Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. 80 Teabekeskkond KEE,BIO 
4.6 Termodünaamika printsiipide teadvustamise ja arvestamise vajalikkus. 81,82 Tehnoloogiaja 
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Energiaülekanne looduses ja tehnikas. innovatsioon 
4.7 Soojus-, valgus-, elektri-, mehaaniline ja tuumaenergia. 83 Teabekeskkond, KEE 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.8 Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. Energeetilised 85 Elukestev õpe ja karjääri 
globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng, 
kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4.9 Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemidja nende lahendamise 84 Keskkond j a j ätkusuutlik 
võimalused. areng, kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis; 
2) nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist; 
3) kasutab õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt; 
4) seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast; 
5) kirjeldab aine olekut, kasutades õigesti mõisteidfaas jafaasisiire; 
6) seletab faaside muutusi erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel; 
7) kasutab hügromeetrit; 
8) oskab füüsikalisi mõisteid kasutades seletada ilmastikunähtusi; 
9) oskab põhjendada vedelike voolavust ning pindpinevuse tekkepõhjusi; 
10) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid, kirjeldab fotoefekti kui footonite olemasolu 
eksperimentaalset tõestust; 
11) nimetab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast, seletab dualismiprintsiibi abil 
osakeste leiulaineid; 
12) tunneb mõistet seisulaine; teab, et elektronorbitaalidele aatomis vastavad elektroni leiulaine kui 
seisulaine kindlad kujud; 
13) kirjeldab elektronide difraktsiooni kui kvantmehaanika aluskatset; 
14) nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 
15) kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil; 
16) seletab eriseoseenergia mõistet ja eriseoseenergia sõltuvust massiarvust; 
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17) kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone (lõhustumine Ja süntees), rõhutades maSSiarvu Ja 
laenguarvu jäävuse seaduste kehtivust tuumareaktsioonides; 
18) kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus ja poolestusaeg; 
19) kasutab radioaktiivse lagunemise seadust, et seletada radioaktiivse dateerimise meetodi 
olemust, toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta; 
20) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning tuumaenergeetika eeliseid, aga ka 
tuumatehnoloogiaga seonduvaid ohte (radioaktiivsed jäätmed, avariid jaamades ja hoidlates); 
21) nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse erinevat mõju 
elusorganismidel e ja võimalusi kiirgusohu vähendamiseks; 
22) oskab kirjeldada erinevaid aatomimudeleid; 
23) nimetab astronoomia vaatlusvahendeid; 
24) seletab taevakaardi füüsikalise tõlgenduse aluseid ja füüsikalisi hinnanguid peamistele 
astraalmütoloogilistele kujutelmadele; 
25) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi: Päike, 
planeedid, kaaslased, asteroidid, komeedid, meteoorkehad; 
26) seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu 
faase, varjutusi, taevakehade näivat liikumist; 
27) kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika; 
28) kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist; 
29) kirjeldab kvalitatiivselt tähtede evolutsiooni; 
30) kirjeldab kvalitatiivselt Linnutee koostist ja ehitust; 
31) kirjeldab kvalitatiivselt universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal; 
32) tunneb Eesti astronoomide tööd ning teab nende panust astrofüüsikasse; 
33) kirjeldab galaktikate jaotust universumis ning universumi struktuuri; 
34) teab aja arvestuse aluseid; 
35) omab tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi; 
36) oskab leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meid ümbritsevas tehnoloogilises 
keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamise kohta; 
37) tunneb loodusteaduslikku meetodi, sh uurimuslikku käsitlusviisi meid ümbritsevas 
tehnoloogilises keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamisel; 
38)omab suulise ja kirjaliku tehnoloogilise kommunikatsiooni oskusi; 
39) oskab leida füüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu 
situatsioonidest; 
40) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud füüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme 
lahendades; 
41) integreerib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike 
baasteadmistega ühtseks tervikuks; 
42) kirjeldab mingi füüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust 
ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi; 
43) teab kondensaatorite liike ning nende rakendusvaldkondi; 
44) teab, et induktiivpooli kasutatakse vastavalt magnetvälja energia salvestamiseks; 
45) mõistab füüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta 
ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
46) on seesmiselt motiveeritud oma füüsikalis-tehnoloogiliste teadmiste elukestvaks 
täiendamiseks; 
47) oskab tuvastada mikro- ja megamaailma füüsikaga seonduvaid nähtusi tavaelus; 
48) oskab leida asjakohast ning usaldusväärset teavet valitud mikro- ja megamaailma nähtuste 
kohta; 
49) tunneb loodusteaduslikku meetodi, sh uurimuslikku käsitlusviisi kasutamise mikromaailma ja 
universumi seaduspärasuste tunnetamisel; 
50) oskab liigitada aineid magnetiliste omaduset põhjal; 
51) kirj eldab ferromagneetikute struktuuri ja hüstereesi; 
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52) teab magnetilise infosalvestuse põhimõtteid; 
53) seletab elektrolüüsi mehhanismi; 
54) teab Faraday I seadust; 
55) nimetab elektrolüüsi rakendamise kohta näiteid; 
56) teab, kuidas gaase elektrijuhtideks muuta; 
57) sõltumatu ja sõltuva gaaslahenduse rakendamine; 
58) kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, määrab etteantud spektraalparameetriga 
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda; 
59) kirjeldab raadiolaineid ning raadioside põhimõtteid; 
60) kirjeldab valguse olemust; 
61) teab, et valgus levib sirgjooneliselt vaid ühtlass keskkonnas; 
62) tunneb valguse täieliku peegeldumise seaduspärasust; 
63) oskab tuua näiteid valguse täieliku peegeldumise rakendustest tehnikas; 
64) optiliste süsteemide: objektiiv, teleskoop, mikroskoop tööpõhimõtte tundmine; 
65) teab polariseeritud valguse omadusi ja saamist; 
66) teab polariseeritud valguse rakendusi: polaroidprillid, vedelkristallekraan; 
67) kasutab probleeme lahendades Einsteini fotoefekti võrrandit; 
68) tunneb sise- ja välisfotoefekti tekkimise tingimusi; 
69) teab fotoefekti rakendusi: päikesepatarei, fotoelement, CCD element; 
70) põhjendab valguse rõhu tekkimist; 
71) tunneb fotokeemiliste reaktsioonide rakendusi looduses; 
72) omab suulise ja kirjaliku kommunikatsiooni oskusi aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsikas; 
73) oskab etteantud tekstidest leida mikromaailma füüsika probleeme; 
74) kirjeldab mingi probleemi parajasti kasutatavat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja 
puudusi; 
75) oskab võrrelda tuumareaktsioone keemiliste reaktsioonidega; 
76) analüüsib näidisprobleeme ja teeb põhjendatud otsuseid neid lahendades; 
77) nimetab mingi tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogilise probleemi lahendusega 
kaasnevat keskkonna- ja/või personaalriski ning selle minimeerimise võimalusi; 
78) mõistab osakestefüüsika ja/või kosmoloogia heuristilist tähtsust inimkonnale ning nende 
suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
79) tunneb tänapäeva astronoomia vaatlusmeetodeid; 
80) oskab nimetada Hubble'i teleskoobi eeliseid võrreldes reflektor- ja refraktorteleskoopidega; 
81) kirjeldab spektraalanalüüsi; 
82) selgitab Doppleri efekti; 
83) teab tuntud Eesti astronoome; 
84) tunneb kosmosetehnoloogiat ning oskab nimetada teadusuuringuid, mida viikase läbi kosmoses; 
85) tunneb kosmosetehnoloogia rakendusi: satelliitnavigatsioon, keskkonna kaugseire, satelliitside; 
86) tunneb militaartehnoloogiat; 
87) oskab nimetada kõikide maa-rühma planeetide olulisi tunnuseid; 
88) oskab nimetada kõikide hiid-planeetide olulisi tunnuseid; 
89) kirjeldab planeetide kaaslaste ning rõngaste tekkimist, koostist ja liikumist; 
90) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikeseüsteemi väikekehi: asteroid, komeet, 
meteoor, meteoriit; 
91) oskab anda põhjendatud hinnanguid Päikesesüsteemi kirjeldamisel kasutatavale mudelile; 
92) kirjeldab Päikese ehitust ja mõju Maale; 
93) oskab võrrelda Päikest teiste tähtedega, tuua välja samasusi ja erinevusi; 
94) tunneb tähtede põhikarakteristikute määramise viise; 
95) teab tähtede jaotumist Hertzsprungi-Russeli diagrammil; 
96) teab, millega on määratud tähtede elu ja saatus; 
97) oskab kirj el dada erinevaid tähtede süsteeme; 
98) teab kosmoloogilise ja antroopsusprintsiibi olemust; 



99) kirjeldab Universumi evolutsiooni; 
100) on seesmiselt motiveeritud täiendama oma maailmapilti kogu elu jooksul. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. H.Käämbre "Füüsika XII klassile, aatom, molekui, kristall" 
2. A.Ainsaar "Füüsika XII klassile" 
3. JJaaniste "Füüsika XII klassile, kosmoloogia" 

Lisamaterj alid: 

1. R. Veskimäe "Universum" 
2. H.Oja "Põhjanael, retk tähtede maailma" 
3. Horisont, juuni 1997 
4. ÜUgaste "Füüsika gümnaasiumile, III" 

( 
5. H.Õiglane "Füüsika X klassile, aeg, ruum, liikumine" 
6. G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt" 

Ülesannete ko gud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 

e 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Mikro- ja megamaailma füüsika planeeritud tundide arv: 35 

- --- ---

õ - - ~_._~_._--

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Aine ehituse alused 1,2 KEE 
1.1 Aine olekud, nende sarnasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. 
1.2 Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja 3 Teabekeskkond GEO 

suhteline niiskus, kastepunkt. 
1.3 Ilmastikunähtused. 7,8 Keskkond ja jätkusuutiik GEO 

areng 
1.4 Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. 9 Tehnoloogiaja innovatsioon KEE, BIO 
1.5 Märgamine, kapillaarsus ja nende ilmnemine looduses. 4 Tehnoloogiaja innovatsioon, GEO, BIO, 

tervis ja ohutus KEE 
1.6 Faasisiirded ja siirdesoojused. 5,6 KEE 
2. Mikromaailma füüsika 10 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.1 Välis- ja sisefotoefekt. 
2.2 Aatomimude1id. 22 Teabekeskkond KEE 
2.3 Osakeste leiulained. K vantmehaanika. 11,12 KEE 
2.4 Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. 13,14 
2.5 Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. 15 KEE 
2.6 Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. 16 KEE, 

MAT 
2.7 Tuumareaktsioonid. 17 KEE, 

MAT 
2.8 Tuumaenergeetika ja tuumarelv. 20 Teabekeskkond, tehnoloogia GEO,KEE 

ja innovatsioon, e1ukestev 
õpe ja karjääri planeerimine, 
keskkond ja jätkusuutIik 
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areng 
2.9 Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. 18, 19 Teabekeskkond, tehnoloogia KEE, BIO, 

ja innovatsioon, elukestev MAT 
õpe ja karjääri planeerimine, 
tervis ja ohutus 

2.10 Ioniseerivad kiirgused j a nende toimed. Kiirguskaitse. 21 Teabekeskkond, tehnoloogia ja BIO 
innovatsioon, elukestev õpe ja 
katjääri planeerimine, keskkond ja 
jätkusuutIik areng, tervis ja ohutus 

3. Megamaailma füüsika 23 Tehnoloogiaja innovatsioon AJA 
3.1 Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendidja nende areng. 
3.2 Tähtkujud. Taevakaardid. Astraalmütoloogia ja füüsika. 24 Teabekeskkond KUN 
3.3 Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. 34 Teabekeskkond GEO 
3.4 Kuu faasid. Varjutused. 26 Teabekeskkond 
3.5 Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. 25,28 Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.6 Päike ja teised tähed. 27 Tervis ja ohutus BIO, GEO 
3.7 Tähtede evolutsioon. 29 Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.8 Galaktikad. Meie kodugalaktika - Linnutee. 30 
3.9 Universumi struktuur. 33 Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.10 Suur Pauk. Universumi evolutsioon. 31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.11 Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon, AJA 

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine, kultuuriline 
identiteet 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gfunnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Füüsika ja tehnika planeeritud tundide arv: 35 

---

õ ppeslsu 

Jrk T d 1 d -h· _. d Oodatavad L··b· d d _.. eema ,a ateema ,po Immste - . tuI d a IVa teema LOlmmg nr Opl emuse 
1. Aero- ja hüdrodünaamika 35,36 Tehnoloogiaja MAT 
1.1 Keskkonna takistusjõud. Teised õhusõidukile mõjuvad jõud. innovatsioon 
1.2 Vedelike voolamine torudes. 40 Tehnoloogiaja KEE, MAT 

innovatsioon 
1.3 Inimese ja looma vereringe, diastoolne ja süstoolne vererõhk. 39 Tervis ja ohutus BIO 
1.4 Hüdroturbiin. 37 Keskkond ja GEO 

j ätkusuutlik areng 
2. Ebatavalised faasid ja faasisürded 40 Tehnoloogiaja KEE 
2.1 Gaaside vee1damine. Madalate temperatuuride saamine. innovatsioon 
2.2 Krüovedelikudja krüogeenika. Allajahutatudja ülekuumendatud vedelikud. 41 Tervis ja ohtus. BIO, KEE 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

2.3 Härmatumine (sublimatsioon), aine sulamistemperatuuri sõltuvus rõhust. 37,38 Teabekeskkond GEO, KEE 
Süsihappe1umija teised mitte-H20 jääd. 

2.4 Lahusedja faasisiirded. 41 Teabekeskkond KEE 
3. Kondensaator ja induktüvpool 43 Tehnoloogiaja MAT 
3.1 Plaatkondensaatori mahtuvus. Kondensaatorite ehitus ja liigid. innovatsioon 
3.2 Laetud kondensaatori energia. Kondensaatorite kasutusnäited. 42 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
3.3 Pikaja peenikese pooli induktiivsus. Vooluga induktiivpooli energia. 44 Teabekeskkond MAT 
3.4 Ülijuhtiva mähisega elektromagnetidja nende kasutamine. 45 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
4. Juhid ja dielektrikud 46 Tervis ja ohutus BIO, KEE 
4.1 Dielektrikute polarisatsioon_._V_a_r~je_s_ta_m_in_e_. _____________ -----L ________ ---" ____ _ 
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4.2 Aine dielektriline läbitavus. Piesoelektrikud ja ferroelektrikud. 47 Teabekeskkond KEE 
4.3 Rakendused: piesoelektrilised andurid ja täiturid, elektronkaal, kvartskell. 48,49 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
5. Ainete magnetilised omadused 50 Teabekeskkond KEE 
5.1 Aine magnetiline läbitavus. Dia- ja paramagneetikud. 
5.2 Kõvad ja pehmed ferromagneetikud. F erromagneetiku domeenstruktuur ja 51 Teabekeskkond KEE 

hüsterees. 
5.3 Rakendused: e1ektromagnetid ja magnetiline infosalvestus. 52 Tehnoloogiaja MUUSIKA 

innovatsioon 
6. Elektrivool vedelikes ja gaasides 53,54 Teabekeskkond KEE,MAT 
6.1 Elektrolüüs. Faraday I seadus elektrolüüsi kohta. 
6.2 Elektrolüüsi rakendusnäiteid. 55 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
6.3 Sõltuv ja sõltumatu gaaslahendus. Kasutusnäited. 56,57 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
7. Elektromagnetvõnkumised ja -lained 58 Tervis ja ohutus BIO 
7.1 Võnkering. ElektromagnetIainete tekitamine. Elektromagnetlainete skaala. 
7.2 Raadiolained ja nende levimine. Raadioside põhialused. 59 Teabekeskkond GEO 
7.3 Raadiolokatsioonja GPS. Nüüdisaegsed sidevahendid. 39,41 Tehnoloogiaja GEO 

innovatsioon 
8. Optilised seadmed 60,61 Teabekeskkond BIO, GEO 
8.1 Valguskiir. Valguse sirgjooneline levimine. 
8.2 Valguse täielik peegeldumine. Valgusjuhid j a nende kasutamine. 62,63 Tehnoloogiaja 

innovatsioon 
8.3 Optilised süsteemid (objektiiv, teleskoop, mikroskoop), nende lahutusvõime. 64 Elukestev õpe ja BIO, GEO 

karjääri 
planeerimine 

8.4 Polariseeritud valgus ja selle saamine. Rakendused: polaroidprillid ja 65,66 Tehnoloogia ja BIO 
vedelkristallekraan. innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 
Kursuse või teema 
j ärj ekorranumber: 

I Kursuse või 
3. (7.) teema nimetus: Teistsugune füüsika 

ÕppeSISU 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

1. I Fotoefekt 
1.1 Punapiir. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. 
1.2 I Footoni parameetrid. Välis- ja sisefotoefekt. 
1.3 I Fotoefekti rakendused: päikesepatarei, fotoelement, CCD element. 

1.4 I Valguse rõhk. Fotokeemilised reaktsioonid. 
2. I Tuumafüüsika 
2.1 Nukleonid. Tuumajõud. Isotoobid. 
2.2 I Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. 
2.3 I Tuumareaktsioonid: sünteesireaktsioonja lagunemisreaktsioon. 

Sünteesireaktsioon looduses ja selle perspektiivid energiatootmisel. 
2.4 I Uute raskete elementide süntees. Osakeste eraldumine 

lagunemisreaktsioonides. 
2.5 I Radioaktiivsus. Ahelreaktsioon. 

3. I Astronoomia ajalugu ja metoodika 
3.1 Astronoomias kasutatavad vahendid j a nende areng. 
3.2 I Optiline astronoomia ja raadioastronoomia. 

3.3 I Kosmilise kiirguse mõõtmine. Hubble'i kosmoseteleskoop. 

3.4 I Spektraalmõõtmised. Doppleri efekt. 
3.5 I Astronoomia ja kosmoloogia Eestis. 

Oodatavad 
õpitulemused 
67 

68 
69 

70, 71 
72 

73 
74, 75 

76 

77 

78 

79 

80 

81,82 
83 

/~ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 
Keskkond ja jätkusuutiik 
areng 
Tervis ja ohutus 
Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 
Keskkond ja jätkusuutiik 
areng. Väärtused ja kõlblus 
Tehnoloogiaja innovatsioon 

Tervis ja ohutus. Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 
Tehnoloogia ja innovatsioon 

Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 
Tervis ja ohtuts. Tehnoloogia 
ja innovatsioon 
Teabekeskkond 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

105 

35 

Lõiming 

KEE,MAT 

KEE 
GEO,KEE 

BIO 
BIO, KEE 

KEE 
BIO, GEO, 
KEE 
KEE 

BIO, GEO, 
KEE 
AJA 

GEO 

BIO, MAT 

KEE 
AJA 
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4. Kosmosetehnoloogia 74 Tehnoloogia ja innovatsioon BIO, GEO 
4.1 Kosmoselende võimaldav tehnika. Mehitatud kosmoselennud. 
4.2 Tehnoloogilised piirangud kosmiliste1e kauglendude1e. Teadusuuringud 84 Teriv ja ohtus. Tehnoloogia ja BIO, GEO 

kosmoses. innovatsioon 
4.3 Kosmosetehnoloogia rakendused: satelliitnavigatsioon, keskkonna 85,86 Tehnoloogia ja innovatsioon. GEO, ÜHI 

kaugseire, satelliitside. Militaartehnoloogiad kosmoses. Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

5. Päikesesüsteem 87 Teabekeskkond GEO 
5.1 Maa-rühma planeedid. 
5.2 Hiidplaneedid. 88 Teabekeskkond GEO 
5.3 Planeetide kaaslased ja rõngad. 89 Teabekeskkond GEO 
5.4 Päikesesüsteemi väikekehad. 90 Teabekeskkond GEO 
5.5 Planeedisüsteemide tekkimine ja areng. 91 Teabekeskkond GEO 
6. Tähed 92 Tervis ja ohutus. Tehnoloogia BIO,KEE 
6.1 Lähim täht Päike. Päikese atmosfääri ehitus. ja innovatsioon 
6.2 Aktiivsed moodustised Päikese atmosfääris. Tähtede siseehitus. 93 Teabekeskkond GEO,KEE 
6.3 Tähesuurus. Tähtede põhikarakteristikud: temperatuur, heledus, raadius ja 94 Tehnoloogia ja innovatsioon KEE 

mass. 
6.4 Hertzsprungi-Russelli diagramm. Muutlikud tähed ja noovad. 95 Teabekeskkond KEE,MAT 
6.5 Valged kääbused, neutrontähed, mustad augud. Tähtede areng. 29,96 Teabekeskkond KEE 
7. Galaktikad 30 Teabekeskkond GEO,MAT 
7.1 Linnutee koostisosad ja struktuur. 
7.2 Täheparved. Galaktikad. Galaktikate parved. 97 Teabekeskkond GEO 
7.3 Universumi kärgstruktuur. Tume aine ja varjatud energia. 32 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine 
8. Kosmoloogilised mudelid 98 Väätused ja kõlblus. BIO 
8.1 Kosmoloogiline printsiip. Antroopsusprintsiip. Tehnoloogia ja innovatsioon 
8.2 Universumi evolutsioon. 99, 100 Teabekeskkond BIO, GEO 
8.3 Suure Paugu teooria ning selle füüsikalised alused - kosmoloogiline 31 Tehnoloogiaja innovatsioon BIO, GEO, 

punanihe ja re1iktkiirgus. KEE 
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

I Klass: IG2 

• tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja 
analüüsides ning uurimistulemusi esitades; 
• suudaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara; 
• suudaks püstitada mõttekaid hüpoteese ja katsetada nende kehtivust; 
• suudaks kogutud uurimisandmete põhjal tehajäreldusi ning neid põhjendada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje; 
2) viitab tekstis allikatele korrektselt; 
3) oskab kasutada erinevaid infokatalooge ESTER, ISE, EBSCO jt 
4) koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku; 
5) korraldab veebipõhise ankeetküsitluse; 
6) esitab küsitluse teel kogutud andmestiku elektroonilise andmetabelina; 
7) kodeerib, sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis ning koostab andmetabeli põhjal 
risttabeli ja sagedustabeli ning erinevat tüüpi diagramme; 
8) esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud (keskmised, standardhälve, miinimum, 
maksimum, kvartiilid) koos oma selgitustega; 
9) hindab hüpoteesi üldistatavust valimilt üldkogumile ning nullhüpoteesi kehtivust sobivalt 
valitud testi abil; 
10) oskab tulemusi esitada digrammidel; 
11) vormistab korrektselt uurimisamande; 
12) koostab uurimisaruande põhjal esitluse; 
13) arvutiga loodud materj alide tehniline teostus, esteetilisus ja originaalsus; 
14) mõtestab lahti praktilise tegevuse oma töös; 
15) internetibrauseritega ja veebikeskkondadega tutvumine; 
16) andmestiku kodeerimine; 
17) interneti otsingumootorite kasutamine; 
18) oskus moodustada kategooriaid; 
19) oskab vormindada tabeleid, jooniseidjms; 
20) teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega tutvumine ja töötamine; 
21) oskab vormistada demonstratsioonesitlust suurel ekraanil; 
22) teab kaitsekõne ja esitIuse koostamise nõudeid; 
23) oskab oma uurimistööd klassikaaslastele atraktiivselt, aga samas korrektselt esitleda. 

Kasutatav õppekirjandus 

Maigi Vija, Kadri Sõrmus "Uurimistöö kirjutajale", kirjastus Atlex AS, 2012 
Arvuti kasutamine uurimistöös e-õpik: http://aku.opetaja.ee/opik/ 
http://aku.opetaja.ee/opetajale/ 
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Arvuti kasutamine uurimistöös planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Infootsing internetis ja raamatukogus. 1, 15 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
1.1 Töö allikatega ja viitamine. karjääri planeerimine 
1.2 ViitekiIje vormistamine ning viidete haldamine spetsiaalse tarkvara abil. 2 Teabekeskkond. ARV 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

1.3 Erinevate infokataloogide kasutamine (ESTER, ISE, EBSCO) 3,17 Teabekeskkond. ARV 
Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

2. Uurimisandmete kogumine. 11 Teabekeskkond 
2.1 Tunnuste tüübid. 
2.2 Küsimuste tüübid ja vastuste skaalad. 4 Teabekeskkond EKE 
2.3 Veebipõhise küsiInustiku koostamine spetsiaalse tarkvara abil. 5 Tehnoloogia ja ARV 

innovatsioon 
3. Andmetöötluse alused. 6 Tehnoloogia ja ARV,MAT 
3.1 Andmetabeli koostamine tabelarvutustarkvara abil. innovatsioon 
3.2 Andmete 7 Tehnoloogiaja ARV,MAT 

kodeeriInine, sorteeriInine ja filtreeriInine, sagedustabeli ja ristlabeli koostamine. innovatsioon 
3.3 Kirjeldav 8 Teabekeskkond ARV,MAT 

statistika: keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve, kvartiilid. 
3.4 Andmete visualiseerimine diagrammide abil. 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4. Järeldav statistika. 9 Teabekeskkond MAT 
4.1 Üldistus valimilt üldkogumile, usaldusnivoo, nullhüpotees, statistiliselt 

olulise erinevus e tuvastamine. 
4.2 Statistiliselt olulise erinevus e tuvastamine 14 Teabekeskkond MAT 
5. Andmetöötlus kvalitatiivse uuringu puhul. 16 Teabekeskkond. ARV,MAT __ 
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5.1 Andmestiku kodeerimine Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

5.2 Kategooriate moodustamine. 18 Teabekeskkond ARV 
6. Uurimisaruande vormindamine. 19 Teabekeskkond Kõik õppeained 
6.1 Tabelid, joonised. 
6.2 Sisukord, indeks, päis, jalus, joonealused märkused. 20 Teabekeskkond EKE 
6.3 Uurimisaruande põhjal esitIuse koostamine. 21 Tehnoloogiaja EKE,ARV 

innovatsioon 
7. Kaitsmine 22 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
7.1 Kaitsmise sisu ja ülesehitus. karjääri planeerimine 
7.2 Avalik esinemine. 23 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 

karjääri planeerimine 
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Õppeaine: Joonestamine (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks 
• arendab kujutlusvõimet, mõtlemist, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust 
• omandab süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest objektidest ja 

probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest ning kasutab korrektset 
joonestamisalast sõnavara 

• kasutab iseseisvalt erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid j oonestamisalas e teabe 
leidmiseks 

• saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja 
tehnoloogiaalase kirjaoskuse oluliste komponentidena 
on omandanud süsteemse ülevaate jooniste vormistamise, projekteerimise, 
jooniste saamise meetodite ja ruumigeomeetriliste objektide kohta 
analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objektide kuju ja suurust, objekti osade 
vastastikust asendit ja asukohta ruumis 
analüüsib ning hindab projektsioonide lihtsust, mõõdetavust ja piltlikkust 
lahendab ruumigeomeetrilisi probleeme 
on omandanud ülevaate joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest 
esitusvõimalustest 
on omandanud arenenud ruumikujutluse, tähelepanu ja iseseisva mõtlemise võime 
toob näiteid joonestamise rakendusvaldkondade kohta ning selgitab 
joonestamisalaste teadmiste ja oskuste osa tehnika- ja tehnoloogiateaduses, 
disainis ja igapäevaelus 

Kasutatav õppekirjandus 

1. U. Asi "Tehniline joonestarnine" 
2. T. Hunt, S. Letunovits, H. Annuka "Kujutava geomeetria algkursus"Tallinn 2010 
3. Merike Rehepapp "Disainispikker" 
4. E. Kogermann, V. Tapper, K. Tihase "Joonestamine üldhariduskoolile" 
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Õppeaine: Joonestamine (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ät-j ekorranumber: 1. (~.) te~m~ nLme!Us~ planeeritud tundide arv: 35 

- -- ---- --_ .. - - - --- -

õ 'P] ilesIsu 
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Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Kujutav geomeetria- jooniste lugemine ja vormistamine- joonte liigid, kirjanurk, mõõtmestam, Oskab joonist vormist ja Tehnolja innov. eluk. Mat 

formaat, eskiis, normkiri lugeda, tunneb normkirja õpe ja kaIjääri plan 
2 Tahkkeha kolmvaade- mõõtkava, projekteerimine, Monge"i meetod, mõõtaheI, mõõtarv, Oskab projekteerida, Tehnol ja innovats, mat 

mõõtnool, ruuminurk, teljestik, paralleelprqjektsioon, kaldprojektsioon, ristprojekts, ekraan tunneb proj. meetodeid keskk. ja jätk. areng 
3 piltkujutis- ristisomeetria, kabinetprojektsioon, moondetegur, aksonomeetria, moondetegur, Oskab joonest Tehnol ja innovats, mat 

ovaal, ellips, varjatud kontuuIjooned, hulktahukas, liittahukas, kolmvaade aksonomeetriast piItkujutist keskk. j a j ätk. areng 
4 lõiked, lõiked piItkujutisel- Murtud lõige, ristlõige, kohtlõige, astmeline lõige, pealekantud Oskab joonest. lõikeid Tehnol ja innovats, mat 

lõige, pihkujutise mõõtmestamine, lõiketasapinna tähistamine, poolvaade-poollõige keskk. ja jätk. areng 
5 Sujuvühendid- käändühendus, loolillhendus, puutuja Oskab konstrueerida Tehnol ja innovats, mat 

sujuvühendeid keskk. ja jätk. areng 
6 Kujutav geomeetria tahkkeha pinnalaotus- väljalõige, külgpind, originaalvorm, kaldtahk Oskab joonestada Tehnol ja innovats, mat 

tahkkeha pinnalaotust keskk.jajätk. areng 
7 Kujutav geomeetria pöördkeha pinnalaotus- pöördkeha moodul Oskab joonestada Tehnolja innovats, mat 

pöördkeha pinnalaotust keskk. ja jätk. areng 
8 Ehitusjoonis, tingmärgid, mõõtkava, plaan, lõige, vaade, kõrgusmärk, hoone elemendi Oskab lug ehitusjoonist, Tehnol ja innovats, Mat, geo 

leppemärgid tunneb mõõtkava keskk. ja jätk. areng 
9 Topograafiline plaan, leppemärgid- samakõrgusjooned, mõõtkava Oskab lugeda topog. Tehnol ja innovats, Mat, geo 

Joonist, tunneb mõõtkava keskk. ja jätk. areng 
10 Tootedisain- uuring, makett, toode, sihtgr, ergonoomika, analüüs, semiootika, esitlus, pitching Teab Eesti disainereid, Teabekeskk. väärt. ja Ajal, ühisk, loo 

autoriõig, mõistab disaini kõlblus, kod aja ettev 
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Õppeaine: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 
(valikaine) 

Kooliaste: Gümnaasium .1 Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
1. mõistab loodusteaduste rolli igapäevases elus.; 
2. arendab probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskust; 
3. oskab teha põhjendatud ja asjatundIikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi aspekte; 
4. kasutab interdistsiplinaarse iseloomuga probleemide lahendamisel nii olemasolevaid teadmisi 

erinevatest loodusteaduslikest õppeainetest kui ka omandab uusi teadmisi; 
5. rakendab varem loodusteaduslikes õppeainetes omandatud teadmisi uutes, kõrgemat järku mõtlemist 

nõudvates kontekstides ja omandab uusi interdistsiplinaarseid teadmisi, lähtudes nüüdisaegsete 
sotsiaalteaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) leiab loodusteaduslikke probleeme sotsiaalse kandepinnaga argielusituatsioonidest; 
2) teeb põhjendatud otsuseid, lahendades sotsiaal-teaduslikke probleeme; 
3) seostab uued interdistsiplinaarsed teadmised varem omandatud 
loodusteaduslike teadmistega ühtseks tervikuks, 
4) selgitab käsitletud sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikku tausta 
nüüdisaja teaduse kontekstis; 
4) koostab loodusteadusliku sisuga kriitilise essee argieluprobleemide teemal; 
5) mõistab teaduse ja tehnoloogia olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust 
kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
6) toob näiteid ainetevaheliste sotsiaal-teaduslike situatsioonide kohta ühiskonnas 
ning esitab nende lahendamise skeeme, sh tuginedes mõistekaardi metoodikale; 
7) oskab kavandada sotsiaal-teaduslike probleemide lahendamist meeskonnatöös 
ning hinnata lahenduste riskitegureid; 
8) näitab oskust ja tahet töötada meeskonnas ning sallivust kaaslaste arvamuse 
suhtes; 
9) väärtustab uurimisel põhinevat probleemide lahendamist; 
10) oskab leida uusi võimalusi uurimuslikuks õppeks; 
11) oskab väärtustada elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
12) mõistab tehnoloogia arengu mõju majandusele; 
13) on seesmiselt motiveeritud loodusteaduslikke teadmisi kogu elu täiendama. 
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Õppeaine: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~jekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl rJeSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Tervislik toitumine 1,2,3 Tervis ja ohutus Bioloogia, fiiüsika , 

teabekeskkond maateadus, 
kultuurilugu 

2 .. Miks valmistada kodus kosmeetilisi vahendeid? 3,4,5 Tervis ja ohutus, Bioloogia, fiiüsika , 
Tehnoloogia ja innovatsioon, kultuurilugu, 
karjääri planeerimine esteetika 

3. Kitosaan kui rasva siduja 1,6,7,8 Tervis ja ohutus, Bioloogia, fiiüsika, 
keskkonda säästev tarbimine, tehnoloogiaõpetus, 
jätkusuutlik tarbimine kunstiõpetus 

4. Lõhnad 9,10,11,13 Tervis ja ohutus Füüsika, 
teabekeskkond kasitöö ja kodundus, 
ettevõtlikkus ja kodaniku tehnoloogiaõpetus, 
algatus, maateadus 

5. Nafta 4,5,7,8,12,13 Keskkonda säästev tarbimine, Majandusõpetus, 
innovatsioon. ühiskonnaõpetus, 
Energiaküsimus kui eluküsimus. maateadus 
Ettevõtlikkus ja kodaniku 
algatus, katjääri planeerimine 

--
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Ainevaldkond "Sotsiaalained" 

Õppeained: 

ajalugu 
ühiskonnaõpetus 

inimeseõpetus 
geograafia (inimgeograafia) 

Tallinna ajalugu 
Tallinna ajaloo praktikum 

psühholoogia 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasenaja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja 
isikute kaudu; 

• oskab luua seoseid Eesti ajaloo, Euroopa ja maailma ajaloo poliitika ja sündmuste 
vahel; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest j a arvamusest; 

• kasutab empaatiat; suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseltja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopaja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengujärjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile j a väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 
8. selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal 

ning mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval; 
9. tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja 

keisririigi toimimise põhimõtteid; 
10. iseloomustab religiooni osa inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu; 
11. iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri 

ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega 
ning hindab neid kriitiliselt; 

12. näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi 
laienemist; 

13. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis; 
14. iseloomustab keskaja ühiskondaja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja 

erinevaid teabeallikaid; 
15. iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste 

mõttemaailma kujundajana; 
16. teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris 

linnaühiskond; 
17. iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit; 
18. teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 
19. iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 
20. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute 

muutumist uusajal; 
21. iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja 

reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 
22. teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 
23. iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste 

igapäevaelule; 
24. näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 
25. tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 
26. teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning 

eluolu muutuste alusel; 
27. tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning 

uskumusi ja vaimulaadi; 
28. iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid 

mõjutusi; 
29. iseloomustab Eesti halduskorraldustja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 
30. analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 
31. tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; 

iseloomustab suhteid naaberriikidega; 
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32. analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 
33. iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja 
Euroopa ajaloo vahel keskajal; 

34. iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti 
kultuurile, vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist 
j ärj epidevust; 

35. analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaidja teisi teabetekste; 
36. iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb 

suurriikide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 
37. selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel 

sõj a osaliste tegevust; 
38. teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 
39. iseloomustab reformatsiooni mõjuja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi 

mentaliteedis ning vaimuelus. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kõiv, Mati. Inimene, ühiskond, kultuur I. Avita, 2006. 
2. Laur, Mati; Kõiv, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur II. Avita, 2007. 
3. Laur, Mati; Tannberg, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur III. Avita, 2009. 
4. Vemant, Jean-Pierre (koostaja). Vana-Kreeka inimene. Avita, 2001. 
5. Le Goff, Jaques (koostaja). Keskaja inimene. Avita, 2002. 
6. Villari, Rosario (koostaja). Barokiajastu inimene. Avita, 2000. 
7. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999. 
8. Mäesalu, A., Lukas T., Laur M., Tannberg T. Eesti ajalugu I. Avita, 1997. 
9. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
10. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001. 
11. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002. 
12. CD-ROM Maailmaja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg. AS Bit, 2001 
13. Laar, Mart (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvas XX sajandil. Avita, 2000 
14. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000. 
15. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Üldajalugu planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Vanaaeg. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 
1.1 Kreeka linnriigid. 11,12. karjääri planeerimine matemaatika, 
Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: 2. Kodanikualgatus ja geograafia, 
hellenite kasvatus, haridus ja igapäevaelu. ettevõtlikkus kunst, kehaline 
1.2 Kreeka kultuur. 3. Kultuuriline kasvatus. 
Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. identiteet 
Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud. Makedoonia 4. Teabekeskkond 
tõus ja hellenism: Aleksander Suur. 
1.3 Rooma riigi teke. Rooma vabariikja selle korraldus. 
Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma 
ja Ida-Rooma. Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. 
Rooma kui antiikaja suurlinn. Ehituskunst. 
1.4 Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks. Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja 
tähtsus maailma ajaloos. 
Nimed: Perikles, Aleksander Suur, Romulus, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus; 
Mõisted polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, heilen, barbar, kodanik, senat, konsul, 
vabariik, keisririik,patriits,plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6,13,14,15, 1. Väärtusedja Inglise keel, 
2.1 Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus. 16,17,18,19. kõlblus; kirjandus, 
2.2 Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke. 2. Kultuuriline matemaatika, 
2.3 Ühiskond ja eluolu. identiteet; geograafia, 
Ühiskond ja eluolu: läänikord. Feodaalideja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: 3. Elukestev õpe ja kunst. 
kaubandus, käsitöö, valitsemine. karjääri planeerimine 
2.4 Islami teke ja levik. Keisrivõimja paavstlus. 4. Tervis ja ohutus 
Muhamed. Koraan Ilmalik võimja vaimulik autoriteet: keisrivõimja paavstIus. Religiooni 
dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad. 

- --
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Ülikoolid ja skolastika. 
Mõisted: klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, 
naturaalmajandus, raad, tsurifi, giid, Hansa Liit, skolastika, koraan, sunna; 
Nimed: Muhamed, Karl Suur, Innoeentius III, Aquino Thomas, Benedietus. 

3. Uusaeg. 1,2,3,4,5,6,20,21,22, 1. Tehnoloogia ja Inglise keel, vene 
3.1 Uue maailmapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja 23,24,25. innovatsioon keel, kitjandus, 
tagajärjed, reformatsioon ja vastureformatsioon. 2. Väärtused ja matemaatika, 
3.2 Absolutism ja parlamentarism: poliitilin::: kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, kõlblus geograafia, 
parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide 3. Kultuuriline kunst, kehaline 
iseseisvumine. identiteet kasvatus. 
3.3 Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. Prantsuse 4. Teabekeskkond 
revolutsioon ja 5. Keskkond ja 
3.4 Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide jätkusuutiik areng 
teke. 
3.5 Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 
masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 
Mõisted: renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 
parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, 
urbaniseerumine, sotsialism; 
Nimed: Leonardo da Vinei, Christoph Kolumbus, Femao de Magalhaes, Martin Luther, Louis 
XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx:ja Otto von Bismarek. 



('., .~ 

Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: vahetuseni) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Esiaeg. 1,2,3,4,5,6,26,27,28, 1. Keskkondja Geograafia, 

1.1 Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taarnumine. 29. jätkusuutlik areng kunst, 
Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. 2. Kultuuriline matemaatika. 
1.2 Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine. identiteet 
1.3 Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk 3. Väärtused ja 
venekirveste kultuur - elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. kõlblus 
1.4 Metalliaeg Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused. 
Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste 
kaubateede kujunemine ja Eesti. 
1.5 Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. 
Külad ja elamud. 
1.6 Muinasusundja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated 
ristiusu levikust Eestis. 
Mõisted: arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond, malev, 
animism. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6,30,31,32, 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 
2.1 Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere 33,34,35. karjääri planeerimine geograafia, 
maade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti 2.Kodanikualga-tus ja inglise keel, vene 
keskaja ühiskonna kujunemisel. ettevõtlikkus keel, saksa keel, 
2.2 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 3. Kultuuriline kunst, muusika. 
Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. identiteet 
2.3 Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Seisused. Maapäev. Vana- 4. Väärtused ja 
Liivimaa riikide omavahelised suhted ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja kõlblus 
tagajärjed. 5. Teabekeskkond 
2.4 Keskaja ühiskond Eestis: läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse 

I kujunemine. 
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2.5 Keskaegsed linnad Eestis: linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja 
tsunftid. Eluolu linnas. 
2.6 Kirikja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. Arhitektuur. 
Mõisted: Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkand, mõis, teaOljus, sunnismaisus, adramaa; 
Nimed: Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik. 

3. Üleminekuaeg keskajast uusaega. 1,2,3,4,5,6,36,37,38, 1. Teabekeskkond Kitjandus, 
3.1 Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 39. 2. Tehnoloogiaja geograafia, 
3.2 Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käikja innovatsioon inglise keel, vene 
tulemused. 3. Kultuuriline keel, kunst. 
3.3 Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. identiteet 
Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 4. Väärtusedja 
vastureformatsiooni mõju vaimuelule. kõlblus 
Nimed: Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg. 
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Õppeaine: A.ialugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadija 
isikute kaudu; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• võrdleb ning analüüsib Eesti ajalooperioode, nt valitsemine, kultuur, eluolu, 
majandus, jne; loob seoseid ajaloosündmuste vahel Eestis, Euroopas ja maailmas; 

• võrdleb Esimest ja Teist maailmasõda; 
• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 

usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 
• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest ja arvamusest; 

• oskab kasutada empaatiat; näeb ajalugu minevikus elanud isikute pilgu läbi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleidja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. teab, kuidas toimus Rootsi võimujärkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 
8. iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja 

teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust; 
9. iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 
10. mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, 

ajaloos ning tänapäeval; 
11. selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 
12. iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 
13. analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning 

õigusliku seisundi muutumist; 
14. analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi; 
15. analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 
16. teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning 

selgitab majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 
17. mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos; 
18. iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 
19. teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid 

rahvusliku liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise 
ettevõtmisi ja ideid; 

20. iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 
XIX sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega; 

21. iseloomustab suurriikide arengujoonija rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 
22. teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu 

taotlusi; 
23. tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil 

suurriikide sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 
24. iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju; 
25. analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 
26. analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 
27. analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 
28. teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 
29. mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 
30. analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab 

muutuste põhjusi; 
31. teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania 

kodusõda; 
32. iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 
33. analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
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34. analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab 
autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat 
ajastut; 

35. analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel; 
36. iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
37. iseloomustab sõjategevust kaardi järgi; 
38. teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 
39. analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Adamson, A; Valdmaa S. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999. 
2. Kand, M; Räis M. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001. 
3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu I gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
5. Mäesalu, A; Lukas, T; Laur, M. Eesti ajalugu. Avita, 2001. 
6. Valdmaa, S. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002. 
7. CD-ROM Maailmaja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg. AS Bit, 2001. 
8. Laar, M (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvas XX sajandil. Avita, 2000. 
9. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000. 
10. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Rootsi aeg. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10. l. Elukestev õpe ja Kirjandus, 
1.1 Rootsi suurriigi ajastu. karj ääri planeerimine; geograafia, 
Rootsi keskvõimja baltisaksa aadel. 2. Kultuuriline kunst, 
l.2 Majandus. identiteet; matemaatika. 
Majanduslik areng: talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioonja selle 3. Väärtusedja 
tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. kõlblus. 
1.3 Vaimuelu. 
Vaimuelu ja kultuur: luterius riigiusuna. Esimesed gümnaasiumide Ülikooli asutamine Tartus. 
Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik 
Mõisted: rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat,piiblikonverentsid, Vastne Testament, 
Academia Gustaviana; 
Nimed: Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Kari XI. 

2. Eesti 18. sajandil. 1,2,3,4,5, 6, 11, 12, 13, 1. Kultuuriline Vene keel, 
2.1 Venemaa euroopastumine XVIII sajandil. Katariim II valgustatud absolutism. 14,15. identiteet; geograafia, 
Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused. 2. Teabekeskkond kunst, 
2.2 Rahvastikuprotsessid 3. Tehnoloogiaja matemaatika. 
Rahvastikuprotsessid Eestis XVI-XVIII sajandil. Sõdade, haiguste, olmetingimuste ja innovatsioon; 
näljahädade mõju rahvastikule. 4. Väärtused ja 
2.3 Balti erikord. kõlblus. 
Balti erikord: Vene keskvõimja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund 
ja majanduslik olukord. Asehalduskord. 
2.4 Vaimuelu XVIII sajandil. 
Baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietismja valgustus. 
Mõisted: balti erikord, restitutsioon, asehalduskord,vennastekogud; pietism, ratsionalism. 
Nimed: Karl XII, Peeter I, Katariina II, Georg Browne, Anton Thor Helle ja August Wilhelm 
Hupel. 
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Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul. 
3.1 Moderniseeruv Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 
XIX sajandil ja XX sajandi algul. 
3.2 Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. 
Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna
Eesti arengus. 
3.3 Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool XIX sajandil. Estofiilid. Eesti 
haritlaskonna kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised 
ja nende eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. Moderniseeruv Eesti: majanduse 
areng. Raudteede ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse 
kujunemine. Põllumajanduse areng. Talurahva kihistumine. 
3.4 Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, kultuurile ja 
rahvuslikule liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik tõus. 
3.5 Poliitilised rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale. 
Mõisted: estafii!, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikaal; 
Nimed: Karl Ernst von Baer, FriedrichReinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, 
Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidulaja Jaan Tõnisson. 

~ 

1,2,3,4,5,6,16,17,18, 
19,20. 

1- Elukestev õpe ja 
kaIjääri planeerimine; 
2. Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 
3. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4. Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
5. Väärtusedja 
kõlblus. 

Vene keel, 
kiIjandus, kunst, 
matemaatika, 
geograafia, 
muusika. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: esimesel poolel planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1. Maailm Esimese maailmasõja eel. Suurriikide arengujooni: poliitiliste 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

süsteemide erinevused, Venemaa. karj ääri planeerimine; matemaatika, 

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, 
2) Keskkondja geograafia 
jätkusuutiik areng; 

vabaturumaj andus ja protektsionism. 3) Kultuuriline 
Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. Mõisted- imperialism, identiteet; 
monopol, Antant, Kolmikliit. 4) Teabekeskkond; 

5) Tehnoloogiaja 
I innovatsioon; 

2. Esimene maailmasõda. Esimese maailmasõja põhjused. 1-6,21-23,25-29 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. karjääri planeerimine; kirjandus, 

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide 2) Kodanikualgatus ja geograafia 
ettevõtlikkus; 

sünd Euroopas, uus maailmakord ja Rahvasteliit. 3) Kultuuriline 
Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu. identiteet; 
Nimed- Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin 4) Teabekeskkond; 

Päts. Mõisted- Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, 5) Tehnoloogia ja 

Landeswehr, Tartu rahu. 
innovatsioon; 
6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuurid. Euroopa- 1-6,30-35 2) Kodanikualgatus ja vene keel, 

kesksus ning rahvusvahelised suhted. ettevõtlikkus; kirjandus, kunst, 
3) Kultuuriline matemaatika, 
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Demokraatia levik. Demokraatia põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja identiteet; geograafia 

USA näitel: poliitiline süsteem, majandus, 4) Teabekeskkond; 

ühiskonnaelu. 5) Tehnoloogia ja 

Majanduskriis: põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. 
innovatsioon; 
6) Väärtused ja 

Autoritarism, totalitarism: fasism, natsionaalsotsialism, kommunism. kõlblus; 
Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, 
majandus, ühiskonnaelu. 
Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. 
Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, 
ühiskonnaelu. Nimed- Jossif Stalin, AdolfHitler, Benito Mussolini, Franklin 
D. Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson. Mõisted- demokraatia, 
diktatuur, autoritarism, totalitarism, 
kommunism, NSVL,!asism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' 
süsteem, vaikivajastu, parlamentarism, vabadussõjalased. 

4. Teine maailmasõda. Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. 1-6,35-39 1) Kultuuriline vene keel, 

Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Jaapani identiteet; kirjandus, kunst, 

agressiivne välispoliitika ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika 2) Teabekeskkond; matemaatika, 
3) Tehnoloogiaja geograafia 

nurJumme. innovatsioon; 
Sõdivad pooled: Saksamaa ja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle 4) Tervis ja ohutus; 
kujunemine: Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus. 5) Väärtused ja 

Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, kõlblus. 

Moskva, Midway, Stalingrad, Kursk, EI-Alamein, Normandia dessant). 
Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma 
poliitilisele, majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. 

I 

Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, 
sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 
Nimed- Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi 
Zukov, Johannes Vares ja Otto Tief. Mõisted- Ansluss, Müncheni konverents, 

I MRP, baaside leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta, ÜRO. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 
maailmakodanikuna; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest 
ja arvamusest; 

• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseit ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 
seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 
2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 
3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 
ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti 
arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 
5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab 
referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 
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6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 
7. analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 
8. analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 
9. analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal; 
10. iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal; 
11. analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 
12. teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 
13. analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemisluguja põhijooni; 
14. iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 
15. analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 
16. analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 
17. analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 
18. teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; 
19. analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute 
pingekollete kujunemist; 
20. analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 
21. selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma. 
22. teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju 
ühiskonnale; 
23. teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist 
igapäevaelus; 
24. analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud 
muutustega. 
25. analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning 
väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul; 
26. analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 
27. teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid 
seda lahendada; 
28. selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste 
kuritegude toimepaneku; 
29. mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise 
vaj alikkust; 
30. teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; 
31. iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi; 
32. analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999 
2. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997 
3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu II gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001 
5. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002 
6. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000 
7. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: teisel poolel planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr Lõiming 

1. Külm sõda. Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: 1-6,7-10 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, katjääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

Vietnami sõda, Berliini kriisid. Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutiik areng; geograafia, 

vastasseis. Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised 3) Kodanikualgatus ja kehaline 
suhted. Nimed- Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita HrustSov, Fidel ettevõtlikkus; kasvatus 
Castro, Konrad Adenauer ja Willy Brandt. Mõisted- külm sõda, kriisikolle, 4) Kultuuriline 

NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne eesriie. identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda. USA: poliitiline süsteem, 1-6,11-12 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

majandus, ühiskonnaelu. Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa katj ääri planeerimine; matemaatika, 

integratsioon. Nimed- Ronald Reagan ja Robert Schumann. Mõisted- Euroopa 
2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutlik areng; 

Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 

I 7) Väärtused ja 
-- -
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kõlblus. 

3. NSVL ja kommunistlik süsteem. Kommunistliku süsteemi kujunemine. 1-6, 13-16 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja katj ääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus. 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutlik areng geograafia 

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, 3) Kodanikualgatus ja 
rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga. Nimed- Jossif Stalin, Nikita ettevõtlikkus; 
HrustSov, Leonid Brefuev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander Dubcek 4) Kultuuriline 

ja Lech Walesa. Mõisted- kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, identiteet; 

sula, stagnatsioon, dissidentlus, Breinevi doktriin, plaanimajandus, 
5) Teabekeskkond; 

I 6) Tehnoloogia ja 
sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon. innovatsioon; 

7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtusedja 
kõlblus; 

4. Maailm sajandivahetuseI. NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: 1-6,17-21 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. katjääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutlik areng; geograafia 

väärtushinnangutele. Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise 3) Kodanikualgatus ja 
kaardi muutumine. USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. ettevõtlikkus; 
Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev 4) Kultuuriline 

revolutsioon, riikluse taastamine. Uued pingekolded: Balkani kriis. Nimed- identiteet; 

Ronald Reagan, Mihhail GorbatSov, Boris Jeltsin, George Bush, Helmut 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

Kohl, Vac1av Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart innovatsioon; 
Laar. Mõisted- perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti 7) Tervis ja ohutus; I 

kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 8) Väärtused ja 
kõlblus. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: põhijooned: Eesti ja maailm planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
m 

Lõiming 

1. Eluolu ja kultuur. Ühiskondlikud liikumisedja ideoloogiad: sotsialism, 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

liberalism, noorsooliikumine, neegriliikumine, karjääri planeerimine; matemaatika, 

feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate 2) Keskkond ja geograafia, 

avaldumine kultuuris. 
jätkusuutlik areng; kehaline 
3) Kodanikualgatus ja kasvatus 

Muutused eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste ettevõtlikkus; 
emantsipatsioon, spordi 4) Kultuuriline 

populaarsuse kasv, mood, massikultuur, kodumasinad. identiteet; 

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, 5) Teabekeskkond; 
6) Telmoloogia ja 

kosmoseaj astu. innovatsioon; 
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu 7) Tervis ja ohutus; 
ilmingud kunstis, 8) Väärtused ja 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. kõlblus; 

Multikultuursuse kontseptsioon. 
Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule. 

2. Sõja ja rahu küsimus. Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, 1-6,25-27 1) Keskkond ja matemaatika, 

desarmeerimine, tuumasõja oht. jätkusuutlik areng geograafia 

Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue 
2) Telmoloogia ja 
innovatsioon; 

maailmakorra loomise katsed. 3) Väärtused ja 
Konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. kõlblus. 
Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 4) Kultuuriline 

identiteet; 
5) Teabekeskkond 
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6) Tervis ja ohutus 
3. Inimsusevastased kuriteod. Massikuritegude ideoloogilised alused ja 1-6,28-30 1) Keskkond ja vene keel, 

psühholoogilised juured. jätkusuutiik areng; kitjandus, kunst, 

Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. 2) Kultuuriline matemaatika, 
identiteet; geograafia 

Natsismikuriteod: holokaust. Kommunismikuriteod. 3) Teabekeskkond; 
Genotsiid, etnilised puhastused. Inimsusevastased kuriteod Eestis, 4) Tervis ja ohutus; 
küüditamine. 5) Väärtused ja 

kõlblus; 

4. Muu maailm. Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. 1-6,31-32 1) Elukestev õpe ja kitjandus, kunst, 

Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. karjääri planeerimine; matemaatika, 

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 
2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutiik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus. 

'---
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, 
on seaduskuulekas; teab õigusriigi põhimõtteid; 

• määratleb ennast Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi 
ja vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja 
looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 
väärtustab kodanikualgatust; 

• mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust 
nende lahendamise eest; 

• austab endaja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamustetaja lugupidavalt kõigisse 
inimestesse ning arvestab nende erivajadusi; 

• mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 
maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride 
dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 

• märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab 
võimaluste piires probleemidele lahendusi leida; 

• teab ja oskab analüüsida riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise 
suhtlemise põhimõtteid; annab hinnangu erinevatele riigikordadele; analüüsib 
rahvusvahelisi organisatsioone; 

• omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 
tingimustes; omandab maksustamise põhimõtted; teab tarbijaõigusi ning oskab 
lahendada nendega seotud probleeme; oskab käituda tööturul; 

• põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab 
osaleda arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt 
kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule 
arvamusele ja sõnavabadusele; 

• hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 
tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 
autoriõigust; oskab leida ja tõlgendada õigusakte; 

• valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda 
suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste 
prognoosile ning on kooskõlas püstitatud eesmärkidega; 

• väljendab end suuliseIt ja kirjalikult, kasutab ITK vahendeid. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga 
suhestada; 

2. tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab 
kasutada "Eesti Vabariigi põhiseadust", rahvusvahelisi õigusnorme j a õigusakte; 
järgib seadusi ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi; 

3. iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise 
põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi 
rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 

4. on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab 
adekvaatselt määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet 
omale sobivate eneserakendus- ja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 

5. teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub 
teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning 
mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); 

6. määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime 
turumajanduslikus ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult 
ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja õigusi, 
arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste 
eiramisele; 

7. seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab 
õigusteksti ning sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda 
kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades 
ja arvestades autoriõiguste kaitset. 

8. iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 
analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest 
tulenevaid ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa 
aitama; 

9. teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral 
otsida abi; 

10. on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis 
ning tunneb kodanikualgatuse võimalusi; 

11. tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu 
humanistlike ja demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb 
kodanikuvastutust; 

12. iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja 
Euroopa Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi; 

13. iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 
14. tunneb Eesti j a Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana; 
15. suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab 

nõuetekohaseid dokumente; 
16. on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna 

probleeme ning pakub võimaluse korrallahendusi; 
17. väärtustab säästva majanduse põhimõtteid; 
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18. tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab 
maksude maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse; 

19. teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja 
vajadust; 

20. oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid 
statistilisi meetodeid ning esitada tulemusi suuliselt, visuaalselt ja kirjalikult; 

21. tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid 
olulisemaid õigusakte; 

22. teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise 
eest; 

23. analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide 
ületamiseks argumenteeritud lahendusi; 

24. kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, 
arvestades ning väärtustades autoriõiguste kaitset; 

25. tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab 
elu ja inimväärikust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Olenko, K; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. Koolibri, 2005. 
2. Möldre, L; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. XII klass. Koolibri, 1999. 
3. Eesti Vabariigi põhiseadus. 
4. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks. Ülesanded. Ilo, 2009. 
5. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks 2011. Ilo,2010. 
6. Kodaniku käsiraamat. Integratsiooni Sihtasutus, 2008. 
7. Maripuu, E; Oja, M; Raja, R. Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse 

õppematerjal. Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2006. 
8. Randlepp, M (koost). Tunne seadusi. Valimik õigusakte õpilastele. Ilo. 
9. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2011. Argo, 

2011. 
10. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2009. Argo, 

2009. 
11. Valdmaa, S (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2008. Argo, 

2008. 
12. Varik, M (koost). Ülesannete kogu ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujale. 

Koolibri, 2006. 
13. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. Skeemidja tabelid. Koolibri, 2008. 
14. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. II. töövihik. Gümnaasiumiaste. Koolibri, 2001. 
15. Internet: www.riigiteataja.ee, www.eesti.ee, jne. 



(\ ~ 

Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Ühiskond ja selle areng, demokraatlik Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: ühiskond, valitsemine ja kodanikuosalus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Ühiskond ja selle areng. 1,2,3,6,7,8,9, 10, Il, l. Keskkond ja Geograafia, 

1.1 Ühiskonna uurimine. 16, 24. jätkusuutlik areng ajalugu, 
Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku 2. Elukestev õpe ja inimeseõpetus, 
teadmise erinevus tavateadmisest. karjääri planeerimine bioloogia, 
1.2 Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid. 3. Teabekeskkond kiIjandus. 
Rahvastiku sotsiaal-majanduslikjaotus ja ühiskonna kihistumine. Ühiskonna sooline ja 4. Tehnoloogia ja 
vanuseline jaotus. Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Religioosne mitmekesisus. Haridus innovatsioon 
sotsiaal-majandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Ühiskonna sidusus. Sotsiaalne 5. Väärtused ja 
õiglus. Majanduslikja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise meetmed. kõlblus 
Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia. 6. Tervis ja ohutus 
1.3 Nüüdisühiskond ja selle kujunemine. 
Avalikja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Moderniseerumine. 
Postindustriaalne ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. 
Heaoluühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus. 

2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 13, 1. Kodanikualgatus ja Geograafia, 
2.1 Riikja riigivormid. 15, 16,24,25. ettevõtlikkus ajalugu, 
Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline reziim: demokraatia, 2. Teabekeskkond inimeseõpetus, 
diktatuur. Autoritaarne ja totalitaarne reziim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. 3. Kultuuriline kirjandus, inglise 
2.2 Demokraatia ohud. identiteet keel. 
Õigusriikja võimude lahusus. 4. Tehnoloogia ja 
Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. innovatsioon 
2.3 Kohtuvõim. 5. Väärtusedja 
Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. Euroopa kõlblus 
Inimõiguste Kohus. Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollilnise võimalused. 6. Tervis ja ohutus 
Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimu ja kohaliku 
võimu suhe. 
2.4 Inimõigused. 
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Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. 
Rahvusvahelised ja riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. 
Inimkaubandus. Lapstööjõud. 
Mõisted: riik, monarhia, vabariik, unitaarriik,jöderatsioon, konföderatsioon, 
parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, kodakondsus, demokraatia, diktatuur, 
ombudsman, õiguskantsler, riigikontroll.. 
Valitsemine ja avalik haldus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 16, 1. Tehnoloogia ja Geograafia, 
3.1 Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. 24. innovatsioon ajalugu, inglise 
Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. 2. Väärtusedja keel. 
3.2 Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. kõlblus 
Valitsuse ülesanded. 3. Keskkondja 
3.3 Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. jätkusuutlik areng 
3.4 Eurooa Liidu valitsemine ja toimimine. 
Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: ~uroopa Parlament, Euroopa Liidu 
Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ulemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu 
poliitikavaldkonnad. Lissaboni lepingu põhimõtted. 
Mõisted: avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, 
koalitsioon, fraktsioon, täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus- ja vähemusvalitsus, 
kohtuvõim, riigipea, põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa 
Liit, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 

4. Kodanikud, huvid ja demokraatia. 1,2,3,6, 7, 01, 13, 14, 1. Kodanikualgatus ja Ajalugu, 
4.1 Poliitilised ideoloogiad. 16,24. ettevõtlikkus kirjandus, inglise 
Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, 2. Kultuuriline keel, 
sotsiaaldemokraatia. Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitika valdkondades. identiteet matemaatika, 
Äärmusideoloogiad (natsism, fasism, kommunism, islami fundamentalisrn). 3. Tehnoloogiaja kunst. 
4.2 Valimised. innovatsioon 
Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne 4. Väärtused ja 
valimisõigus. Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste kõlblus 
volikogude ja Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-valimised. 
4.3 Eraonnad ja kodanikuüuendused. 
Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasamine. 
Mõisted: ideoloogia, liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne 
liikumine, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, majoritaarne ja proportsionaalne 
valimissüsteem, e-valimised, 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Majandus ja tänapäeva maailm planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Ühiskonna majandamine. 3,4,5,7,17,16,18,20, 1. Keskkond ja Matemaatika, 
1.1 Riikja majandus. 21,24. jätkusuutlik areng geograafia, 
Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
inimressursid. Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
1.2 Ettevõtlus. 3. Teabekeskkond kirjandus. 
Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. 4. Tehnoloogia ja 
Majandusarengu tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud. innovatsioon 
1.3 Makromajanduslikud põhinäitajad: sisemajanduse kogutoodang, eelarvetasakaal, 
inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 
1.4 Fiskaalpoliitika. Rahapoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud. 
Mõisted: majandusressurss, turumajandus, segamajandus, makromajanduspoliitika, 
fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKT, inflatsioon, tarbijahinnaindeks, import, eksport, 
proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, tall, Euroopa 
ühisturg, euro. 

2. Tööturg ja hõive. 2,3,4,5,6,7,8,16,17, 1. Elukestev õpe ja Matemaatika, 
Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, 19,20,21,24. karjääri planeerimine geograafia, 
tööjõupuudus. Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
tööturumeetmed. Tööränne. Tööseadusandlus. Ettevõtlust, töösuhteid ja intellektuaalse ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
omandi kaitset reguleerivad olulisemad õigusaktid. 3. Tervis ja ohutus kirjandus. 
Tarbimine ja investeerimine. 4. Tehnoloogia ja 
Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. innovatsioon 
Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 5. Väärtused ja 
Mõisted: sotsiaalkindlustusmakse, töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, kõlblus 
ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed 
tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, indikatiivne ostukorv, 
tarbijakaitse, tööandja, töövõtja. 
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3. Maailma areng ja maailmapoliitika. 2,3,4, 7, 8, 12, 16,22, 1. Keskkondja Geograafia, 
2.1 Maailma rassiline, rahvuslik ja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus. 23,24,25. jätkusuutlik areng ajalugu, 
2.2 Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. 2. Teabekeskkond kitjandus. 
Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. 3. Kultuuriline 
2.3 Rahvusvaheline julgeolekja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, identiteet 
NATO, ÜRO. 4. Väärtusedja 
2.4 Üleilmasturnine. Globaalprobleernid, lahenduste otsingud. kõlblus 
2.5 Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise 5. Tervis ja ohutus 
juhtumid. Lapssõdurid. IllegaaIne itnmigratsioonja põgenikud. IllegaaIne kaubandus. 
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Õppeaine: Inimeseõ)!etus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks; 
• omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks 

(oskab väärtustada vanemlust, tunneb lapse arengu põhilisi seaduspärasusi jne); 
• omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka 

enda loodava perekonna liikmena 
(tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsidaja 
aktsepteerida oma tundeid; hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast 
käitumisest). 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) selgitab kooselu ja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus; 
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli 
inimese elus ning oma vastutust suhetes; 
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab 
valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja 
tervist; 
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 
teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele; 
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, 
väärtustades usaldust ning positiivsed tundeid; 
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava 
perekonna liikmena; 
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise 
võimalusega tulevikus; 
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise 
nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgus 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Margit Kagadze, Inger Kraav, Katrin Kullasepp "Perekonnaõpetus", gümnaasiumi 
inimeseõpetuse õpik 

2. Tiina Annuk "Perekonnaõpetus 11. klassile" 
3. V. Saat "Suhete alkeemia", 2010 
4. E. Asen "Kuidas õnnelikult koos elada", 1999 
5. E. Fromm "Armastuse kunst", 1989 
6. M. Mekay, M. Davis, P. Fanning "Suhtlemisoskused", 1999 
7. A. Dyregrov "Lapse lein", 1995 



8. A. Pease "Kehakeel", 1994 
9. T. Gordon "Tark Lapsevanem", 2003 
10. D. Goleman "Emotsionaalne intelligentsus", 1997 
11. M. Winterhoff "Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid", 2010 
12. P.M. Stahl "Lastekasvatus pärast lahutust", 2007 
13. JJuul "Sinu tark laps", 2010 
14. EV perekonnaseadus 

( 

e 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Perekonnaõpetus planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. PEREKOND 

1.1. Perekonna eri vormid. Kooselu vormid 1 "Väärtused ja kõlblus" ajalugu 
1.2. Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast 1,3 ,,Kultuuriline identiteet" ühiskonnaõp 
1.3. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus. Perekonna püsimist mõjutavad tegurid 1 "Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
1.4. Perekonna ajalugu 1 
1.5. Perekonna minevik, olevikja tulevik 1, 7 

2. PÜSISUHE 
2.1. Tunded ja püsisuhe 2,6,8 
2.2. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Lühi- ja pikaajaline suhe 2 "Väärtused ja kõlblus" 
2.3. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid. Püsisuhtest tulenev vastutus 2,6 
2.4. Toimetulek suhete lõppemisega 2,6 
2.5. Armastuse olemus ja liigid 6 
2.6. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine 6 "Tervis ja ohutus" 
2.7. Ühiskonna ja kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse 6,9 "Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
3. ABIELU 

3.1. Abielu - tavad ja kombed 1,2,4 
3.2. Registreeritud abielu ja vabaabielu 1,4 
3.3. Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik 3 "Tervis ja ohutus" 
3.4. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid 3 
3.5. Abielulise rahulolu muutused kooselujooksul 3,4 "Väärtused ja kõlblus" 
3.6. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused 3,4 

4. LAPSEVANEMAKS OLEMINE 
4.1. Perekonna planeerimine ja seda mõjutavad tegurid 2,3,6,7 "Elukestev õpe ja bioloogia 
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katj ääri planeerimine" 
4.2. Planeerimata rasedus 6, 7 
4.3. Lapse sünd 5, 7 
4.4. Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 5 

sotsiaalne 
4.5. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajatena 5, 7 "Tervis ja ohutus" 
4.6. Vanemate kasvatusstiilid 5, 7 

5. LAPS 
5.1. Lapse areng, arenguperioodidja vanema osa selles 5 bioloogia 
5.2. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle kujunemisele 5, 7 
5.3. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus 3,5,7,8,9 "Väärtused ja kõlblus" 

6. KODU JA ARGIELU 
6.1. Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Rituaalid ja traditsioonid 3, 7 ,,Keskkond ja jätku-

suutlik areng" 
6.2. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende arvestamine 3,6 "Kultuuriline identiteet" 
6.3. Suhtlemine peres: rollide jaotus, sallivus, abistamine 2,3 
6.4. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. Kriisid peres 3,8,9 ,,Kodanikualgatus ja . 

ettevõtlikkus" 
6.5. Lahkuminekja lahutus 9 
6.6. Leinja toimetulek sellega 9 
6.7. Perekondlike suhete säilitamine 8,9 
6.8. Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, perekonnaja kogukonna tasandil 9 "Tervis ja ohutus" 

7. PEREKONNA MAJANDUSELU JA ÕIGUSAKTID "Teabekeskkond" 
7.1. Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres 3 "Elukestev õpe ja matemaatika 

karjääri planeerimine" 
7.2. Abielu ja laste elureguleerivad seadused 4 ,,Kodanikualgatusja ühiskonnaõp 

ettevõtlikkus" 
8. PEREKOND INIMESE ELUS 

8.1. Inimese elukäik sünnist surmani 7 
8.2. Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. 7,8,9 ,,Kultuuriline identiteet" 
8.3. Side põlvkondade vahel 9 "Väärtused ja kõlblus" 
8.4. Onnja perekonnaelu 8 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaeIus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste 
teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 
2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja 
mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase vajalike andmete 
kogumiseks; 
3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste 
ja järelduste tegemiseks; 
4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, 
rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 
5) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete põhjal rahvastiku paiknemist 
ning tihedust maailmas, etteantud regioonis või riigis; 
6) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist 
maailmas, etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega; 
7) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist 
struktuuri ning selle mõju majanduse arengule; 
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8) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste 
peamisi põhjusi; 
9) toob näiteid rahvastikupoliitika ja selle vajalikkuse kohta; 
10) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib 
etteantud piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega; 
11 ) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja 
sihtriigile ning mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele; 
12) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist 
situatsiooni), rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele; 
13) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, 
traditsioonide ja religiooni suhtes; 
14) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenudja arengumaades; 
15) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenudja arengumaades; 
16) analüüsib etteantud info põhjallinna sisestruktuuri ning selle muutusi, 
17) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete 
ja keskkonnaprobleemide kohta; 
18) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna 
asustust; 
19) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab 
kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastiud; 
20) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende 
muutusi; 
21) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise 
näitel; 
22) analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse 
näitel; 
23) toob näiteid tehnoloogiaja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 
24) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, 
seoseid teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 
25) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa 
riigi majanduses; 
26) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid; 
27) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 
28) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, 
majandust ning selle ruumilist korraldust; 
29) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja 
arengumaadele; 
30) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid 
arenguerinevusi; 
31) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil 
kõik Euroopa riigid j a pealinnad ning maailma suuremad riigid; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumile I kursus "Rahvastikja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teeIpa nimetus: Rahvastik ja majandus planeeritud tundide arv: 35 

õ ... 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Geograafia areng.ja uurimismeetodid 
1.1 Geograafia arengja peamised uurimisvaldkonnad, inim- jaa loodusgeograafia 1 Teabekeskkond Ajalugu 
1.2 Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias, kaugseire, GrS, Eesti põhikaart 2 Tehnoloogia ja Füüsika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
2. Rahvastik 
2.1 Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid, demograafia 3,5 Teabekeskkond Ajalugu, 

matemaatika 
2.2 Maailma rahvaarv ja selle muutumine, demograafiline plahvatus 6 Keskkond ja Matemaatika 

jätkusuutIik areng 
2.3 Demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, nüüdisaegne rahvastiku tüüp 6 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
2.4 Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule, rahvastiku vananemine, soolis-vanuseline 4,7,12 Elukestev õpe ja Matemaatika, 

koosseis, tööhõive struktuur karjääri planeerimine emakeel. 
vöörkeel 

2.5 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, loomulik iive 8 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 
ajalugu 

2.6 Rahvastikupoliitika 9 Kultuuriline Ajalugu 
identiteet 

2.7 Rände põhjused ning liigitamine, migratsioon, immigratsioon, emigratsioon, migratsiooni 10 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
tõmbe- ja tõuketegurid 

2.8 Peamised rändevood maailmas 10 Ajalugu, 

2.9 Rände tagajärjed 11,13 Keskkond ja Emakeel 
jätkusuutIik areng 

2. Pagulasprobleernid maailmas 
- "---13 Kultuuriline Ajalugu 
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10 identiteet 
3. Asustus 
3.1 Asustuse areng maaihnas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel 14,18 Teabekeskkond Ajalugu 
3.2 Linnad ja maa-asulad arenenudja arengumaades 14,19 Väärtused ja kõlb1us 
3.3 Linnastumise kulg maaihnas, eeslinnastumine, ülelinnastumine 15 Ajalugu, 

I matemaatika 
3.4 Linnade sisestruktuur ning selle muutumine 16 
3.5 Linnastumisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades, slummid 17 Keskkond ja Emakeel 

jätkusuutIik areng 
3.6 Linnakeskkond ja selle planeerimine 17 Tervis ja ohutus Bioloogia 
4. Muutused maailmamaianduses 
4.1 Muutused majanduse struktuuris ja hõives, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne ja 20 Teabekeskkond Ajalugu, 

kvaternaarne sektor, geograafiline tööjaotus matemaatika 
4.2 Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses, kapital, võrgustikupõhine 21,23 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus I 

I 

majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark innovatsioon 
4.3 Rahvusvahelised firmad 22 
4.4 Autotööstus 22 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
4.5 Turismi areng 24 Ajalugu l 
4.6 Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale 24 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutIik areng 
4.7 Transpordi areng ja mõju maaihnamajandusele, transpordigeograafiline asend 25 Teabekeskkond Emakeel 
4.8 Rahvusvaheline kaubandus 26 Väärtused ja kõlblus Matemaatika 
5. Ühiskonna areng ja üleHmastumine 
5.1 Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse, agraar-, industriaal- ja 27 Teabekeskkond Ajalugu 

infoühiskond 
5.2 Arengutaseme mõõtmine, SKT, inimarengu indeks 27 Tehnoloogia ja Matemaatika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
5.3 Eri arengutasemega riigid, arengumaa ja arenenud riik 30,31 I 
5.4 Agraar-, tööstus-ja infoühiskonna rahvastik, majandus ning ruumiline korraldus 28,31 Ajalugu I 
5.5 Üleihnastumine ja maaihnamajanduse areng 29 Kultuuriline Emakeel, 

identiteet vöörkeel 



Õppeaine: Tallinna ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib põhjalikult tundma Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
• omandab teadmisi linna arengust; 
• õpib tundma eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
• avardab kultuurilist silmaringi; 
• õpib vastu võtma ja edastama infot; 
• oskab tõlgendada, hinnata, talletada ja edastada ajaloolist, arhitektuurilistja kunstialast 

teavet; 
• arendab õpioskusi ja süvedab tööharjumust; 

( • laiendab oluliselt sõnavara; 
• arendab suulist ja kirj alikku välj endusoskust; 
• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
• toetab sallivat mõtteviisi, kõlbeliste väärtushinnangute kujunemist; 
• mõistab sündmusi ajaloolises taustsüsteemis; 
• väärtustab Tallinna kui ajaloolist ja moodsat elukeskkonda; 
• kujuneb paremaks linnakodanikuks. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb põhjalikult Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
2. omab ülevaadet linna arengust; 
3. tunneb eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
4. oskab tutvustada vajadusellinna külalistele; 

( 5. oskab vastu võtta ja edastada infot; 
6. oskab kasutada teatmeteosed, käsiraamatuid, sõnastikke; leiab materjali Internetist; 
7. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
8. oskab leida, korrastada, selekteerida materjali ning esitada nii suulises kui kirjalikus 

vormIS; 
9. oskab refereeridaja hinnata ajaloolisi tekste, mõistab nende seost ajastuga; 
10. on tolerantne, avatud, väärtustab oma kodulinna, on parem ja teadlikum linnakodanik. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. l' d like to show you my town. K. Tarand (Põhiõpik) 
2. Tallinna arhitektuur. D. Bruns, R. Kangropool 
3. Tallinn. G. German 
4. Kunstitermineid. M. Raiend 
5. Raekoda. R. Kangropool 
6. Ajaloo- ja ehitusmälestisi Tallinnas. S. Mäeväli 
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7. 
8. 

Niguliste kirik. R. Kangropool 
Kindluslinn Tallinn. R. Zobel 

9. Tallinna legendid. Koost. 1. Goldman, P. Kaldoja 
10. Town Hall Square. R. Kangropool 
11. The Estonian Op en-Air Museum. E. Vunder 
12. Pühakuteraamat. K. Tarand 
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Õppeaine: Tallinna ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Tallinna ajalugu I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1. Introduction Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe Ajalugu 
1.1. Factfi1e on Estonia Keskkond ja jätkusuutIik areng Kunstiajalugu 
1.2. The name Estonia Kodanikualgatus Eesti keel 
1.3. The Estonian language Kultuuriline identiteet 
1.4. Other Balto-F inns Teabekeskkond 

2. The Mesolithic and Neolithic periods 
Väärtused ja kõlblus 

3. The Metal Age 
3.1. Burial tradition 
3.2.The Iru hill-fort 
3.3. Prehistoric Tallinn 

4. Fight for independence during the 13th-14th centuries 
4.1. Raids during the Viking times 
4.2. The conquest by the Knights ofthe Sword 
4.3. Danish conquest 

5. Medieval Tallinn 
5.1. Medieva1 towns 
5.2. eraftsmen 
5.3. Jurisdiction of medieval Tallinn 
5.4. Streets 
5.5. The wall, towers 
5.6. Gates 

6. Medieval public buildings 
6.1. The Town Hall 
6.2. Town Hall Square 
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6.3. Town Council's Phannacy 
6.4. Guilds. Guild HaUs 
6.5. Schools 
6.6. Prisons 
6.7. Almshouses 
6.8. Medieval dweUing 

7. Gothic paintings and stone-carvings 
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Õppeaine: Tallinna ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Tallinna ajalugu II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Medieval ecclesiastical architecture Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe Ajalugu 
1.1 Medieval cemeteries Keskkond ja jätkusuutlik areng Kunstiajalugu 
1.2 Patron Saints Kodanikualgatus 
1.3 The Dome Church Kultuuriline identiteet 
1.4 St Olafs Church Teabekeskkond 
1.5 St Nicholas' Church Väärtused ja kõlblus 
1.6 The Holy Spirit Church 
1.7 Convents and monasteries (Cistercians, Dominicans, Bridgettines) 

2 The Reformation. Renaissance style 

3 Baroque 
3.1 Palace and park ofKadriorg 

4 Classicism in Tallinn and Tartu 

5 The late 19th century 
5.1 Changes in Tallinn. Parks 
5.2 Pseudo styles 

6 Architecture in the Republic of Estonia. (Art Nouveau, 1920s, 1930s, 
Functionalism) 

7 Architecture in 1940 - present day. 



Õppeaine: Tallinna ajaloo praktikum 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• õpib põhjalikult tundma Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
• õpib tundma eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
• avardab kultuurilist silmaringi; 
• õpib iseseisvalt töötama materjalidega, neist olulist väja tooma, seoseid looma, üldistusi 

tegema; 
• oskab tõlgendada, hinnata, talletada j a edastada aj aloolist, arhitektuurilist ja kunstialast 

teavet; 
• laiendab oluliselt sõnavara; 

( • arendab oskust soravalt, enesekindlaltja köitvalt kuulajate ees esineda; 

( 

• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust, oskust end kehtestada; 
• arendab kuulamisoskust, oskust argumenteerida, juba öeldut täiendada; 
• toetab sallivat mõtteviisi, eetiliste väärtushinnangute kujunemist; 
• mõistab ja oskab kuulajale edastada sündmusi ajaloolises taustsüsteemis; 
• väärtustab Tallinna kui ajaloolist ja moodsat elukeskkonda; 
• arendab vastupidavust, kohanemisvõimet ja oskust teistega arvestada. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb põhjalikult Tallinna ajalugu, arhitektuuri ja kunstiväärtusi; 
2. omab ülevaadet linna arengust; 
3. tunneb eestlaste kultuuripärandit, kombeid ja traditsioone; 
4. oskab köitvalt tutvustada linna külalistele; 
5. oskab kuulajate ees kõlavaIt, soravaltja enesekindlalt esineda; 
6. oskab arvestada teistega, olla hea kuulaja; 
7. oskab edastada sündmusi ajaloolises taustsüsteemis, teha üldistusi; 
8. oskab kasutada teatmeteosed, käsiraamatuid, sõnastikke; leiab materjali Internetist; 
9. on oluliselt rikastanud oma sõnavara; 
10. oskab iseseisvalt leida, korrastada, selekteerida materjali ning esitada nii suulises kui 

kirjalikus vormis; 
11. oskab refereeridaja hinnata ajaloolisi tekste, mõistab nende seost ajastuga; 
12. on tolerantne, avatud, väärtustab oma kodulinna, on parem ja teadlikum linnakodanik. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. I' d like to show you my town. K. Tarand (Põhiõpik) 
2. Tallinna Arhitektuur. D. Bruns, R. Kangropool 
3. Tallinn. G. German 
4. Kunstitermineid. M. Raiend 



5. Raekoda. R. Kangropool 
6. Ajaloo- ja ehitusmälestisi Tallinnas. S. Mäeväli 
7. Niguliste kirik. R. Kangropool 
8. Kindluslinn Tallinn. R. Zobel 
9. Tallinna legendid. Koost. r. Goldman, P. Kaldoja 
10. Town Hall Square. R. Kangropool 
11. The Estonian Op en-Air Museum. E. Vunder 
12. Pühakuteraamat. K. Tarand 

( 

( 



~ r"\ 

Õppeaine: Tallinna ajaloo praktikum (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Muuseumitunnid 
1.1. Niguliste Muuseum Vt. Õpitulemused 1-10 Elukestev õpe 
1.2. Tallinna Raekoda Keskkond j a j ätkusuutlik areng Ajalugu 
1.3. Kiek-in-de-Kök Kodanikualgatus Kunstiajalugu 
1.4. Eesti Vabaõhumuuseum Kultuuriline identiteet 
1.5. Tallinna Linnamuuseum Teabekeskkond 
1.6. Pirita Klooster Väärtused ja kõlblus 

2. Kolme ekskursioonimarsruudi materjalide ettevalmistamine ja 
ekskursioonide praktiline läbiviimine 

2.1. Toompea 
2.2. All-linn I 
2.3. All-linn II 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende uurimise 

kohta; 
• mõistab psühholoogia seaduspärasuste rakendamise võimalusi igapäevaelus, 

väärtustades neid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, 

motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi 
seaduspärasusi ning tunneb neid enda ja teiste käitumises; 

2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab 
teaduslikku teadmist tavateadmisest; . 

3) tunneb igapäevaelus kasutusel olevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja 
kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja 
õpioskuste arendamisel; 

5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab 
individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele 
igapäevaelus; 

7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus; 
8) kirjeldab teadusliku psühholoogia ja rahvapsühholoogia erinevusi; 
9) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega; 
10) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, 

eksperimentaalsed) ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta; 
11) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust; 
12) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 
13) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust; 
14) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid 

igapäevaeI ust; 
15) selgitab taju ülesandeid j a tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest; 
16) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, 

ruumiline ja ajaline vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist; 
17) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 
18) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma 

õpitegevusele; 
19) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta, 

toetudes teaduslikule käsitlusele; 
20) kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid episoodilise, semantilise ja 

protseduurilise mälu kohta; 
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21) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju 
informatsiooni salvestamisele mälus; 

22) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid 
õpitegevustes; 

23) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 
24) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne 

õppimine, teadmiste konstrueerimine; 
25) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab 

analüüsida oma õpitegevusi; 
26) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente (kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning 

selgitab keele ja mõtlemise seoseid; 
27) teab probleemide lahendamise etapp e ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues 

näiteid protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; 
28) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale 

mõtlemisele ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; 
29) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etappe ja takistusi 

õppeülesande käigus, ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt; 
30) teab, mis on emotsioonja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas 

emotsioonid väljenduvad füsioloogiliseIt, tunnetuslikult ja käitumises; 
31) väärtustab emotsioonide väljendusviise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 

demonstreerib neid õpisituatsioonis; 
32) selgitab vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid; 
33) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning 

planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi; 
34) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni 

avaldumisvormide kohta; 
35) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates 

tegevusvaldkondades; 
36) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid; 
37) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 
38) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 
39) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste 

kohta inimestel; 
40) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust; 
41) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi. 
42) selgitab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 
43) analüüsib, kuidas esmamulje, eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste 

sotsiaalset taju, ning toob selle kohta näiteid; 
44) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, 

konformsuse, rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda 
igapäevaeluga; 

45) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi 
kahjustavalt käituma; 

46) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe 
psühholoogias; 

47) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste 
käitumise seletamisel. 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: ~laneeritud tundide arv: 35 

-

õ 'P] peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1 Psühholoogiateadus 2, 8,9, 10, 11 Bioloogia, keemia 

Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia 
uurimismeetodid. Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega. 

2 Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 3, 12, 13, 14 Bioloogia 
Inimese närvisüsteem: perifeeme ja kesknärvisüsteem. Närviraku ehitus ja talitlus. 
MeeleelUluid ja aistingud. 

3 Taju ja tähelepanu 1,3,15,16,17,18 Teabekeskkond Bioloogia 
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikmnis-, ruumitaju. 
Tahtlikja tahtmatu tähelepanu. 

4 Mälu 1,3, 19,20,21,22 Teabekeskkond Bioloogia 
Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. 
Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. 

5 Õppimine 1,3,4,23,24,25 Elukestev õpe ja 
Õppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: harjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, katjääri 
teadmiste konstrueerimine. planeerimine 

6 Mõtlemine 1,3,26,27,28,29 Teabekeskkond Eesti keel 
Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. Võõrkeel 
Keel ja mõtlemine. 
Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine. 

7 Emotsioonid ja motivatsioon 1,3,30,31,32,33,34, Kultuuriline Bioloogia 
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonid ja emotsioonide väljendamine. 35 identiteet 
Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. 
Saavutusvajadus. 

8 Individuaalsed erinevused 1,3,5,36,37,38,39,40, Väärtused ja Bioloogia 
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja 41 kõlblus 
erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 
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9 Sotsiaalsed protsessid 1,3,6,42,43,44,45 Väärtused ja Ühiskonnaõpetus 
Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid. kõlblus 
Rühmaprotsessid - sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine. 

10 Psühholoogia rakendused 4,7,46,47 Elukestev õpe ja 
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine karjääri 
igapäevaelus. planeerimine 
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Ainevaldkond "Kunstiained" 

Õppeained: 

muusika 
kunst 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: XIX sajandi romantism planeeritud tundide arv: 35 

o 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Romantismi ideed ja rahvuslus. Instrumentaalmuusika osatähtsus - orkestrid, 2.2.1) Ajastu Kunst, 

klaver. Programmilise muusika teke. Sümfooniline poeem. Soololaul. 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
Miniatuursed zanrid: etüüdid, prelüüd, noktum, eksprornt, tantsud. 2.3.2) taust ja muusika kirjandus, 
Lavamuusika: ooper, ballett, operett. välj endusvahendid. saksa- ja 

"Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Euroopajuhtivad muusikamaadja heliloojad. Heliloojate biograafihne elukäik 2.2.1) Ajastu Kunst, 
ja looming. L. van Beethoven, F.Schubert, R.Schumann, F.Chopin, 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Wagner, lBrahms, F.Liszt, G.Verdi, A.Dvorak, 2.3.2) taust ja muusika kirjandus, 
R.Strauss välj endusvahendid. saksa-ja 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika "Väärtused ja inglise keel, 

sooloinstrumentidele, ooper, ballett, operett, vokaal-sümfooniline muusika. kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 

-- -



(\ r", 

. dentiteet" 
4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 

kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

-



Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 

( • oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 

e 

• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 
nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

, Õpilane: 

I) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, barokija klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Oppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

- -- - - - -_.-

Oppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused J 

XIX saj. muusikalugu 2.1.3.2) Ajastu Kunst, I 

1. Põhja-Euroopa muusikalugu. J.Sibelius, E.Grieg. Heliloojate biograafiline 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
elukäik ja looming. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.5) välj endusvahendid. saksa-ja 
sooloinstrumentidele, ooper, kammermuusika, soololaui, vokaal- ja 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja kõlblus" sotsiaalained. 
instrurnentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. "Teabekeskkond" 

"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Vene muusikalugu. M.Glinka, M.Mussorgski, P.Tsaikovski. Heliloojate 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 
biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, soololaul, vokaal- ja 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja 2.1.3.5) väljendusvahendid. saksa-ja 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

3. Erinevate stülide lahtimõtestamine. Romantismi iseloomustus. Sümfoonia, 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 
soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
soololaul, vokaal- ja instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid. saksa-ja 

2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
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" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

XX saj, muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
4. Rahvuslik muusika Euroopas. Selle iseärasused ja kokkulangevused. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

5. Erinevate stiilide lahtimõtestamine. Üldiseloomustus järgmistele "ismidele": 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
impressionism, neoklassitsism, ekspressionism, avangardism .. Sümfoonia, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, 2.1.3.4) taust j a muusika kirjandus, 
ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaal- ja 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

6. Hilisromantism. G.Mahler, A.Bruekner, R.Strauss. Heliloojate biograafiline 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

7. Impressionism. Debussy, Ravel. Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusik~ 2.1.3.3) kultuurilooline 

---
ajalugu, 
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sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 I 

~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 I 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

'------- --- --
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliseIt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteerituIt põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteerituIt põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 31 
Kursuse või teema Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 
-o 'P peslsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
XX saj. muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 

1. Ekspressionism, neoklassitsism. A. Schönberg, P . Hindemith, C.Orff. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal- 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
ansamblid, orkestrid. kõlblus" sotsiaalained. 

" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. D.Sostakovits, S.Prokofjev, A.Pärt. Heliloojate biograafiline elukäik ja 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

3. I.Stravinski, G.Gershwin, Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfooniline jazz. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa- ja 
orkestrid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
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"Kultuuriline 
identiteet" 

Jazzmuusika tekke- ja arengulugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
1. Jazz muusika erinevad perioodid: töölaulud, minstrelid, blues, spirituaal. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.4) taust j a muusika kirjandus, 
2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Ragtime, New Orleans, Dixie1and, Swing. Vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
ansambel, orkester 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) välj endusvahendi saksa-ja 
2.1.3.6) d" "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" I 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

-- -- --- -- --- - --
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes j a etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside nmg teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
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 kommunikatsioonjne); 
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 
välj endusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb 
eksperimenteerida; 
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9) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab 
keskkonnaja kultuuripärandi kaitse nõudmisi; 
10) esitleb oma loomingut j a uurimistulemusi, kasutades ainealast terrninoloogiat. 

Läbivad teemad 

Kunstiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

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 tähtsaI kohal 
noorte endi osalemine 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. 

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 tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites 
ning esitledes rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning 
võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud oma võimetest ja 
huvidest lähtuvalt sobiva kunstiharrastuse 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 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 jätkusuutIik areng" on seotud loodusliku ja kultuurilise 
mitmekesisuse ning jätkusuutlikkuse väärtustamisega. Tähtsa! kohal on sotsiaalne 
aktiivsus - seisukohtade ja hoiakute väljendamine kunstialaste tegevuste kaudu. 



e 

( 

Tähelepanu pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, 
inimtegevuse mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

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

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini 11. 
Klassile. Kunst, 2004. 

3. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kunstiajalugu ja muutuvolemus plan~ritud tundide arv: 35 

--

õ 'Pl JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Sissejuhatus. Kunsti roll eri ajastutel. Kunstikultuuri üldistav ajatelg. Kunstnik ja tema 1- 8 1- 8 ajalugu, 

kaasaeg. Kunstiteos ja vaataja. Kunstiteoste sõnum ja vorm eri ajastutel. Lugude ja sümbolite geograafia, 
ringIus läbi sajandite. Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, matemaatika, 
märgiline, sotsiaalne). Kunsti osa ühiskonnas. Kunst ja religioon. Kunstiliigid (arhitektuur, keeled, 
skulptuur, maal, graafika, tarbekunst, disain). kiljandus, 

muusika 
2. Kunsti tekkimine. Megaliitsed ehitised, koopamaalid, skulptuur. Vanimad kõrgkultuurid. 

Mesopotaamia. Egiptus. ehituskunst (püramiidid, templid), kujutav kunst (inimese 
kujutamine). 

3. Antiikaja kunst. 
Egeuse kunst. Kunst Vana-Kreekas: ehituskunst, skulptuur, vaasimaal. 
Etruski kunst. Kunst Vana-Roomas: ehituskunst, skulptuur, maal. 

4. Keskaja kunst. Varakristlik kunst. Kristliku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Bütsantsi 
ja Vana-Vene kunst. Kirikud, kremlid, ikoonid. 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Ristiusu mõju kunstile. 
Romaani stiil: kirikud, kindlused, reljeefid. 
Gooti stiil: katedraalid, erinevused regiooniti, kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraaz, 
tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. Keskaja kunst Eestis. 

5. Renessanss. 
Humanistlik maailmavaade. Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused 
ruumi kujutamisel). Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 
(van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, Dürer, Bosch). Trükikunsti leiutamine. 
Renessansskunsti näited Eestis. 

6. Barokk. Rokokoo. 
Absolutismi ja religiooni mõju kunstile. Ehituskunst (kirikud, lossid, pargid). Kujutav kunst 
(valgus, vari, dünaamika). Sisekujundus. (Bernini, Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delfr, 
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Velazquez, Watteau). Barokk ja rokokoo Eestis. 
7. Klassitsism. 

Antiigipärandi ja valgustusaja mõju. Ehituskunst Prantsusmaal ja Venemaal. Kujutav kunst 
(David, Ingres). Sisekujundus. Akademism. Klassitsism Eestis (mõisad). 

8. Romantism. i 

Ehituskunst (historitsism, eklektika). Kujutav kunst Prantsusmaal ja Saksamaal (Delacroix, 
e.D.Friedrich, Goya). 

10. Realism. Juugend. Historotsism. 
Ühiskonnakriitika. Realism Prantsusmaal (barbisoonlased), Venemaal (peredvifuikud), 
Saksamaal (biedenneier). 

11. Loomingulised ja uurimuslikud proj ektid j a õppekäigud. Proj ektid j a õppekäigud on seotud 8- 10 
erinevate keskondadega: loodus, linn, muuseum, näitus jne. 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

• Gümnaasiumi kunsti 2. kursus on uurimuslikja praktiline. 
• Õpilane tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina 

• Tajub nüüdisaegse kunsti olemust 
• Oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga 

probleemilahenduslikke ülesandeid 
• Rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi 

võtteid 
• Enesemääratluspädevuse kujundamine 
• Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine disainiprojektide kaudu 
• Sotsiaalse pädevuse kujundatakse oma tunnete ja seisukohtade väljendamise teel 
• Suhtluspädevuse arendamine- oskus kunsti mõista ja tõlgendada 
• Matemaatikapädevuse arengut 

Õpitulemused 

l. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Õpilane väärtustab omakultuuri 
Oskab kasutada ainespetsiifilist keelt 
Õpilane omab kriitilis- loovat mõtlemist 
Väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini, 
analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid 
püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 
arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid 
rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 
väljendusvahendeid ning tehnilisi töö võtteid ja - vahendeid, oskab ning julgeb 
eksperimenteerida. 
on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust, arvestab keskkonna -
ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi 
esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Eve Kärner "Kompositsiooniõpetus" TEA 2006 
2. Jaak Adamson, Andres Adamson "Kunstiõpik gümnaasiumile" Argo 2002 
3. U. Asi "Tehniline joonestamine" 
4. T. Hunt, S. Letunovits, H. Annuka "Kujutava geomeetria algkursus"Tallinn 2010 
5. Merike Rehepapp "Disainispikker" 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kunst II planeeritud tundide arv: 

õ p JeSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Kompositsiooniõpetus "Oma ruum"- kompositsioon, joone dünaamika Arendab kunstivõimeid Teabekeskkond, mat 

Eluk. õpe ja karj plan 
2 Modelleerimine - koondepunkt, perspektiiv Analüüsib objekti Tehnolja mat 

innovatsioon 
3 3D animatsioon - kaader, üldplaan, lähiplaan, storyboard, Henry Moore Arendab kunstivõimeid Eluk. õpe ja karj plan, inim 

teabekeskond 
4 Ristuvad tasapinnad - viirutus, kuup ristisomeetrias Analüüsib objekti, Tehnol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
5 Kujutav geomeetria tahukad - kirjanurk, mõõtkava, projektsioon, Analüüsib objekti Tehnolja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
6 Kujutav geomeetria pinnalaotus, väljalõige, külgpind, originaalvorm, pöördkeha, kaldtahk Analüüsib objekti Tehnol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
7 Võimatud konstruktsioonid - taju, Oscar Reutesward, Zenon Kulpa, autoriõigused Analüüsib objekti TehnoI, ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg teabekeskkond 
8 Labürint - joonise analüüs, keskkonnaesteetika, land art, pasporteerimine, paspartuu Analüüsib objekti Keskkond ja jätkus Mat, ajal 

areng, tervis ja ohutus 
9 Elementidest kera, kera lõiked, lõikav tasapind Mõistab disaini ruumilise Tehnol ja innovats, mat 

mõtlemise areg eluk õpe ja karjääri p. 
10 Tootedisain - analüüs, semiootika, makett, esitlus, pitching Mõistab disaini, tunneb Väärtused ja kõlbl, inim 

autoriõigusi eluk õpe ja karj plan 
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini 
(valikkursus) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning 
kujundamise vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning aktsepteerib 

selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusiikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuendusEkku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) teab põhimõisteid; 
2) oskab kirjeldada ja iseloomustada erinevaid kunsti ilminguid; 
3) oskab iseleoomustada erinevaid stiile, tuua välja perioodile iseloomulike 

tunnuseid; 
4) tunneb ajastule iseloomulikke sümboleid; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada, eristada ja võrrelda erinevate autorite töid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini 11. 
klassile. Kunst, 2004. 

3. Stalley, Roger. Early Medieval Art. Oxford University Press, 1999. 
4. Simson, Otto von. The Gothic Cathedral. Princeton University Press, 1989. 
5. Camille, Michael. Gooti kunst. Kunst, 2001. 
6. Harbison, Craig. Renessansskunst põhja pool Alpe. Kunst, 2002. 
7. Murray, Linda. The High Renaissance and Mannerism. Thames and Hudson, 

1995. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI ilesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

l. Sissejuhatus. Põhimõisted. 1,2,3 Kultuuriline idetiteet, ajalugu, 
Keskaja kunst. Varakristlik kunst. Kristliku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Väärtused ja kõlblus, geograafia, 
Bütsantsija Vana-Vene kunst. Tehnoloogia ja matemaatika, 
Kirikud, kremlid, ikoonid. innovatsioon, keeled, 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Elukestev õpe ja kirjandus, 
Ristiusu mõju kunstile. karj ääri planeerimine, muusika 

2. Romaani stiil: kirikud, kindlused. 4 Keskkond ja 
Romaani skulptuur, maalikunst ja tarbekunst. jätkusuutlik areng, 

3. Gooti stiil: katedraalid, erirevused regiooniti, profaanarhitektuur. 4 Tervis ja ohutus 
Kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraaz, tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. 

4. Renessanss.Humanistlik maailmavaade. 4,5 
Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused ruumi kujutamisel). 
Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 
(van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, DÜfer, Bosch). Trükikunsti leiutamine. 
Renessansskunsti näited Eestis (Passer, Sittow). 

5. Manerism Itaaliasja mujal Euroopas. 4 
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise nmg 
kujundamise vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab periodiseerida Eesti vanemat kunsti; 
2) teab peamisi mõisteid; 
3) teab ja oskab eristada Eesti vanemat arhitektuuri piirkondade järgi; 
4) Eristab sakraalset arhitektuuri profaansest ning tunneb ära ajastule omaseid ehitisi; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset maalikunsti; 
6) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset skulptuuri; 
7) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset tarbekunsti. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Solomõkova, Ijt. Eesti kunst kõige varasemast ajast kuni 19. saj. keskapaigani. 
Kunst, 1975. 

3. Aluve, Kalvi. Eesti keskaegsed linnused. Valgus, 1993. 
4. Kreem, Juhan. Tallinna Mustpead. Tallinna Linnaarhiiv, 1999. 
5. Tamm, Jaan. Eesti keskaegsed kloostrid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. 
6. Raam, Villem. Gooti puuskulptuur Eestis. Kunst, 1976. 
7. Abel, Tiinajt. Eesti kunstisidemed Madalmaadega 15.-17. sajandil. Eesti 

Kunstimuuseum, 2000. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele võiteemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Eesti vanema kunsti ajalugu planeeritud tundide arv: 

õ 'P f)eSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
I nr 

1. Sissejuhatus. Periodiseering. Põhimõisted. 1,2 Kultuuriline ajalugu, 
identiteet, Väärtused geograafia, 

I 
ja kõlblus, matemaatika, 
Tehnoloogia ja keeled, 
innovatsioon, kirjandus. 
Elukestev õpe ja 
katj ääriplaneerimine 

2. Eesti keskaegne arhitektuur. Piirkondlikud erinevused. Sakraa1ne ja profaanne arhitektuur. 3,4 Teabekeskkond, 
Linnad. Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
Tervis ja ohutus 

3. Eesti keskaegne skulptuur. Materjal: puit, kivi. 5 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4. Eesti keskaegne maalikunst. Altarid ja maalid. Kunstnikud. 6 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

5. Eesti keskaegne tarbekunst. 7 Kultuuriline 
-------
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identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
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Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 

Õppeaine: 

kehaline kasvatus 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: j Gl 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundmaja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialade1 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade j a õnnetusjuhtumite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundid~ arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergejõustik 1.2.3. 1.3.4. 6. 
Jooksud metsas ja staadionil, kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe. Visked, heited ja tõuked. 

2. Sportmängud 1.2.3.7. 1. 1.2. 
Varem õpitu kordamine. Korvpall, võrkpall, jalgpall. 

3. Võimlemine 1.2. 1. 5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine. Ronimine köiel. Riplemine. 

RÖÖBASPUUD - Toenghooglemine. Hoogtõus ette. Haoostest õlgadelseis, tirel ette 
harkistesse. HooglemiseIt ettehool mahahüpe pöördega. 
KANG - TireItõus rippest jõuga. Toenghöör taha. Kaar - mahahüpe. 
AKROBAATlKA - Kätelseisust tirel ette. Akrobaatilised kombinatsioonid. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle ristija piki hobuse. 

4. Orienteerumine 1.2.9.12. 1.2.3. 6. 
Varem õpitu kordamine. Orienteerumisraja läbimine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.4. 2.6. 3.4. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundmaja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja pro:fülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

-- ---

õ 'Pl peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergejõustik. 2.3.5. 1.3. 1.6. 
JOOKS - Erinevate distantside jooksmine. Teatejooksud. Ettevalmistus võistlusteks. 
HÜPPED - Kaugus-, kolmik- ja kõrgushüpe. 
HEITED, TÕUKED - Heitealade miustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Orienteerumine. 5.6.9. 6.7. 5.6. 
Orienteerumisraja läbimine. Rajaläbimise analüüs. 

3. Võimlemine. 2.5. 1.2. 1.3. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine hüpitsa või topispalliga. Ronimine köiel varem 

õpitud viisidel. 
RÖÖBASPUUD - Nurktoeng - hetkpüsi-harkiste- käte ümberhaare - hoog sisse -

hooglemiselt tahahool harkiste - õlgadelseis - tirel ette harkistesse - hoog sisse - tahahool 
pöördega mahahüpe. 

KANG - Tireltõus ja jõutõus rippest. Toenghöör. Kaar-mahahüpe. Rippes käte 
kõverdamine. 

AKROBAATlKA - Sund või valikkava esitamine. 
TOENGHÜPE - Hobune piki harkhüpe. 

4. Sportmängud 2.7.10. 1.8. 1.4. 
Varem õpitu kordamine ja täiustamine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 3.4. 8. 1.2. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) teema nimetus: .. planeeritud tundide arv: 35 

_. - - - - -

õ p ilesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. (ipitulemused 

1. Sportmängud. 7.2. 1.6. 1.2.4. 
Erinevate sportmängude tehnika täiustamine ja nende taktika. Uute sportmängude 

tutvustus. 
2. Suusatamine. 11.2. 1.7. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine. 

3. Kergejõustik. 2. 1.3. 1.6. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, visked ja tõuked. 

4. Orienteerumine. 9.12. 1.2. 1.6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.8. 1.3.8. 1.2. 
-
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundma ja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab kehaliste koormuste planeerimist ja lihtsamaid enesekontrolli võimalusi 
(teste) 

4. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemisest olümpiamängudel 

5. Oskab iseseisvalt treenida meelisspordialadel 
6. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
7. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
8. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
9. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
10. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
11. Oskab orienteeruda maastikul 
12. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
13. Suudab suusatada 5 km 
14. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: _ planeeritud tundide arv: 35 

_ ... --

õ .... 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergej õustik. 1.2.3. 1.2. 6. 
JOOKS - Hatjutuspaiga valik. Harjutamise metoodika, koormused. Jooksutempo 

määramine. Võistlustaktika. Erinevate distsntside läbimine. Cooperi test. Tegutsemine 
kohtunikuna. 

HÜPPED - Hüppetehnikate täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 
HEITED - Heitealade telnika täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Võimlemine. 2.7. 1.5. 1.5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine käsikutega. Riplemine. 
RÖÖBASPUUD - Sund- või valikkava esitamine. 
KANG - Sund- või valikkava esitamine. 
AKROBAATIKA - Sund või valikkava esitamine. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle piki hobuse. 

3. Orienteerumine 11.14. 1.2. 6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

4. Sportmängud 5.6.7. 1.2. 4. 
Õpitud sportmängude tehnika täiustamine. Mäng-reeglite järgi. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I. Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) ~e~ma nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

.- --

Õppesisu .. 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
ill. 

1. Sportmängud. 1.3.9. 1.8. 1.2.4. 
Valitud sportmängude tehnika ja taktika täiustamine. Tutvumine võimalikult paljude 

sportmängude põhimõtetega. 
2. Suusatamine. 5.13. 1.2. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine 

3. Kergej õustik. 2.5. 1.5. 1.2. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, visked, tõuked. 

4. Orienteerumine. 11.14.5. 7.8. 5.6. 
Orienteerumine maastikul kaardi ja kompassiga. Rajaläbimise analüüs. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusija omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisalasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaidis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
14. kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile. 
15. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

-~ --- --~ --~ 
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Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
õpitulemused teemad 

Kergejõustik.JooksKiir- ja kestvusjooks.Harjutamise metoodika,koormused. 5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine. Võistlus eelne 
sooj endus. Tõkkej ooksKergej õustikualade kasutamine kehaliste 
võimete [ vastupidavus,jõud,kiirus ]arendamiseks .. Valmistumine võistlusteks ja 
osalemine koolivõistlusel, kohtuniku tegevus kergejõustikus .. Hüpped.Hüppetehnika 

1. täiustamine ja kehaliste võimete arendamine.Hoojooksult kõrgus,-ja 
kaugushüpe.Võistlusmäärused.Odaviske ja kettaheite tehnika 
tututvustamine.Kuulitõuge paigalt ja hooga. Üld. arendavad harjut. 
topispallidega. Ohutusnõuded. Võistlusmäärused. Vastupidavuse 
arendamine.(Cooperijooksu test) . 4 võistluse kiirjooks, kaugushüpe, kuulitõuge, 400m 
jooks) 

2. Sportmängud. 5.6. Il. 12. 8. 4. 
KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete 
arendamine.Mees-mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli 
tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide kaudu. Mäng reeglite järgi. 
Võrkpall. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.Blokeerimine .. Pettelöögid. Tehnika 
täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja 
kaitsemängu taktika.Mäng reeglite järgi. 
Saalihoki. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 
Indiaaca. Tehnikaelemendid.Mängutehnika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 
JalgpaU.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Õppemäng. 
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Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga. Võimlemiskavade koostamine. 

Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse,väljendusrikkuse,kehatunnetuse ja 13,14,15. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine.Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted,võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov 
kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 1. 2. 3.4. 1. 5. 7. 1. 
tervisele; kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks 
harrastamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, 
vahendid, meetodid ja vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse 
hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega 

5. tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade korral. Teadmised 
õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. Sporti ja 
sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", spordieetika koodeks jms) 
Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel. 
Lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

----_ .. - -_ .. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormis 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusija omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisellsportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab enesevälj enduseks erinevaid tantsutehnikaid j a -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
~ ~ 

Jrk. nr. Teemad, alateernad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste harjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 kmjooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe erialased harjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks.Tõkkejooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe.Õpitud visete,tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamine.Kuulitõuge hooga. 

Sportmängud. 5.6.11. 12. 8. 4. 

J algpall.Pallitunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall. Viske harjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika. Võistlusreeglid. Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. 
lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.I1uvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid. Võimlemiskavade koostamine. 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse, välj endusrikkuse,kehatunnetuse ja 18.19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud. Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahva1ik valss,standard-ladinatantsud,teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1. 2. 3.4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

---
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
õpitulemused teemad 

Suusatamine.Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustesSuusatamise tehnika 13.14.15. 1. 2.3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks harjutamiseks.Hatjutamisplaan ja- 16. 17. 

1. 
metoodikaSuusahooldus.Varustus,toitumine,esmaabi suusamatkal.4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamineo Tasakaaluharjutused.Pidurdused.pöörded. :Mängud j ääl.Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5.6.11. 12. 8. 4. 

KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli tehnika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu. Mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakuI. 
Võrkpall. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.Blokeerimine.Pettelöögid. Tehnika täiustatnine 

2. erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu 
taktika. Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustatnine. 

i 

Saalihoki. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Indiaaca.Tehnikaelemendid.Mängutehnika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 

Jalgpall. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Õppemäng. 
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Kergejõustik. Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine ja kehaliste võimete 5.6.9.10. 1. 2. 3. 
arendamine. Jooks.Võistlustaktika.Erinevate distantside jooksmine.Hüppetehnika 

3. 
täiustamine. Kuuli tõuge.Oda vise.Ketta heide.Kohtunike tegevus.Ohutusnõuded. 4 võistlus. 
(kiirjooks,kaugushüpe,kuulitõuge,400 m jooks) Vastupidavuse arendamine. (Cooperi jooksutest) 
Ühtlase kiiruse säilitamine ja jõu jaotamine distantsil. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1.2.3.4. 1. S. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

4. ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

_. -
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu - -
Jrk. ffi. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 

õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste harjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 kmjooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe eria~ased harjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks. Tõkkejooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe. Opitud visete, tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamine.4 võistlus ( 100mjooks, kaugushüpe, 400m jooks, kuulitõuge) 
Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 

J algpall.Palli tunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall.Viske harjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika.Võistlusreeglid.Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid. Võimlemiskavade koostamine. 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse,väljendusrikkuse,kehatunnetuse ja 18. 19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1.2.3.4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

--
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ .... 
Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Suusatamine. Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustes. Suusatamise tehnika 13. 14. 15. 1. 2.3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks harjutamiseks. Harjutamisplaan ja - metoodika. 16.17. 

1. 
Suusahooldus. Varustus, toitumine, esmaabi suusamatkal. 4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamine. Tasakaaluharjutused. Pidurdused. Pöörded. Mängud jääl. Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5.6. Il. 12. 8. 4. 

Korvpall. Individuaalse pallikäsitlustehnika täiustamine, kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitse. Ründe- ja kaitsemängu taktika. Korvpalli tehnika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakuI. 
Võrkpall. Suunatud pallingja pallingu vastuvõtt. Blokeerimine. Pettelöögid. Tehnika täiustamine 
erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu taktika. 
Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustamine. 

2. 
Saalihoki. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Indiaaca. Tehnikaelemendid. Mängutehnika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Jalgpall. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Õppemäng. 
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Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 11. 2. 3. 4. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

1. 5. 7. 1. 
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Valdkondadevälised valikained 

Õppeaine: 

usundiõpetus 
riigikaitse 

majandus- ja ettevõtlusõpe 
karj ääriõpetus 

uurimistöö alused 
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Õppeaine: Usundiõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega ning arutleda 

maailma- vaateliste küsimuste üle; tunneb enda ja teiste käitumises ära 
eelarvamusliku suhtumise ning oskab sellele vastu seista nii enda kui ka kaaslaste 
õiguste rikkumisel; 

• toob näiteid usuvabaduse põhimõtete toimimise, piiride ja nende rikkumise kohta 
ühiskonnas ning religiooni ja poliitika seoste kohta; 

• iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonidelevikui Eestis; tunneb Eestis levinud 
usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja igapäevast avaldurnist; 

• arutleb erinevate maailmavaadete mõju üle inimese ja ühiskonna tasandil nii 
positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes; tunneb religiooni uurimise 
lihtsamaid teaduslikke meetodeid; 

• on teadlik oma peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli enda ja 
teiste inimeste toimimises; sõnastab oma maailmavaate põhilisi jooni; analüüsib 
enda maailma-vaatelisi tõekspidamisi käsitletud religioonide valguses. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus: 

a) mõistab, et religioon on mitmetahuline nähtus; analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailmavaadete mõju inimese ja ühiskonna elule nii positiivsetes 
kui ka probleemsetes ilmingutes; oskab nimetada religiooni individuaalse 
ja sotsiaalse mõõtme olulisemaid aspekte; 

b) toob esile religioosse keele eripära, võrdleb religioosse ja teadusliku 
mõtlemise erinevusi ning samasusi; tunneb ära varjatud religioossust; 

e) analüüsib meedia mõju inimeste arusaamade kujundamisele religioonist; 
d) arutleb teaduse ja religiooni mõju üle eetiliste valikute tegemisel; 

2) analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste; 
3) mõistab, et religioossusel on erinev tähendus, religioossus väljendub erineval viisil 

erinevate inimeste jaoks ja erinevatel eluetappidel ning on seotud ajalooliste 
teguritega; 

4) analüüsib religioossete konfliktide põhjusi; tunneb ära eelarvamuslikuja sildistava 
suhtumise; pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks 
ja koostööks; 

5) oskab näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste seoseid üksikisiku 
ja ühiskonna elus; suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes 
küsimustes; 

6) arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle; 
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7) arutleb enda maailmavaate mõju üle käsitletud eksistentsiaalsetele küsimustele 
vastuseid otsides ning oma eetilisi otsuseid tehes; 

8) tunneb lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ning oskab 
mõnda neist rakendada. 

Läbivad teemad 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine - taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, 

kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke kutsevalikuid; 
2) keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna
ja inimarengu küsimustele; 
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 
arengusuundadele; 
4) kultuuriline identiteet - taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 

inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning 
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja 
kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 
5) teabekeskkond - taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes 

tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida 
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi; 
6) tehnoloogia ja innovatsioon - taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 
7) tervis ja ohutus - taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 

sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima 
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise 
keskkonna kujundamisele; 
8) väärtused ja kõlblus - taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 
järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning 
sekkub vajaduse korraloma võimaluste piires. 

Usundiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, religiooni rolli 
teadvustamine igapäevaelus, avatud ja lugupidava suhtumise kujundamine 
erinevatesse kultuuritraditsioonidesse ning nüüdisaja kultuurinähtustesse on seotud 
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läbiva teemaga "Kultuuriline identiteet". Olulisel kohal on uute ideede, isiklike 
kogemuste ja emotsioonide loominguline väljendamine ning väärtustamine. 

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. 

Teemaga "Teabekeskkond" on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline 
analüüs. Tähtsustub teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi 
kaitse järgimine. 

Teema "Tehnoloogiaja innovatsioon" toetab muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelkõige on see seotud praktiliste 
loovtegevustega, kus kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja 
katsetatakse uusi tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites ning esitledes 
rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud õppekäikudega, kus 
tutvutakse erinevate usunditega tänapäeva maailmas ning religiooniga seotud 
elukutsetega. Õpilasi julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti 
ühiskonnas toimuvate protsesside. 

Teema "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" võimaldab usundiõpetuse kaudu parandada 
õpilase enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi. Selleks on vaja kooli toetust 
ülekoolilistest, maakondlike st ja riiklikest võistlustest osavõtmisel. Ülekooliliste 
aineüleste projektide kaudu õpitakse kavandama tegevusi ning arvestama kogukonna 
vajadusi. 

Teema "Keskkond ja jätkusuutIik areng" on seotud loodusliku ja kultuurilise 
mitmekesisuse ning j ätkusuutlikkuse väärtustamisega. Tähtsai kohal on sotsiaalne 
aktiivsus - seisukohtade ja hoiakute väljendamine tegevuste kaudu. Tähelepanu 
pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, inimtegevuse 
mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. John Bowker "Maailma usundid", Varrak 2004 
2. Philip Wilkinson "Usundid", Varrak 2009 
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Õppeaine: U sundiõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1_ ~ursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: _ ,}nimene ja religioon __ 

-- -- -
plan~ritud tundide arv: 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

l. Sissejuhatus. Religiooni põhimõisted. nimetab religiooni 1,2,4,5,8 ajalugu, 
Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. Maailma usuline kaart. dimensioone ja võrdleb geograafia, 

usuteaduse distsipliinide matemaatika, 
arusaamu religioonist; keeled, 
nimetab suuremaid kirjandus, 
religioone maailmas ning muusika 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; tunneb 
religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Religioonifilosoofia. toob esile religioosse 3,6,7,8 
Arvamuste paljus ja tõde. Religioosne keel. keele eripära, võrdleb 
Maailmapilt ja maailmavaade. Maailmapildi muutumine ajas. Religioosne ja mittereligioosne religioosse ja teadusliku 
maailmapilt. mõtlemise erinevusi 
Eetika ja religiooni kokkupuutepunkte (nt inimene ja loodus. Tehnoloogia piirid. Eutanaasia. ning samasusi; 
Abort. Homoseksuaalsus). eristab maailmavaadet 
Teaduse ja religiooni suhted (nt loomine ja evolutsioon). maailmapildist ning 

võrdleb religioosset ja 
mittereligioosset 
maailmapilti; 
arutleb teaduse ja 
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religiooni mõju üle 
eetiliste valikute 
tegemisel; 
oskab näha religiooni, 
väärtuste ning moraalsete 
tõekspidamiste 
omavahelisi seoseid 
üksikisiku ja ühiskonna 
elus; suudab 
argumenteerides kaasa 
rääkida tänapäeva 
eetilistes küsimustes ning 
põhjendada mõnda oma 
eetilist seisukohta. 

3. Võrdlev usundilugu analüüsib jõukohaseid 4,8 
Püha mõiste. Erinevadjumalakäsitlused. Sakraalne aegja ruum. religioosseid tekste; 
Loomulik ja üleloomulik. Ettemääratus ja juhus. võrdleb erinevaid 
Erinevad inimesekäsitlused. Inimese elu eesmärk. Kurjuse ja kannatuse probleem. arusaamu pühast 

(jumalast) ja inimesest 
ning toob esile nende 
omavahelise seotuse; 
tunneb erinevate 
religioonide olulisemaid 
vastuseid inimese elu 
eesmärgile ja kurjuse 
problemaatikale; 
tunneb võrdleva 
usundiloo lihtsamaid 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
arutleb enda 
maailmavaate mõju üle 
käsitletud 
eksistentsiaalsetele 
küsimustele vastuseid 
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otsides. 
4. Religioonipsühholoogia oskab näha religiooni 4,5 

Miks inimesed usuvad? Kuidas määratletakse usklikkust? rolli inimese elus ning 
Usuline kogemus ja selle mitmekesisus. Erinevad spiritualiteedid. tunneb vaIjatud 
Inimese religioosne areng. religioossust; 

tunneb lihtsamaid 
religioonipsühholoogia 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailm 
avaadete mõju inimese 
elule nii positiivsetes kui 
ka probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
individuaalse mõõtme 
tähtsamaid aspekte; 
mõistab, et religioossusel 
on erinev tähendus; 
religioossus väljendub 
erinevate inimeste 
jaoks ja erinevatel 
eluetappidel erineval 
viisil ning on seotud 
ajalooliste teguritega. 

5. Religioonisotsioloogia tunneb lihtsamaid 4,7,8 
Usu- ja südametunnistusevabadus. Religioon ja poliitika. religioonisotsioloogia 
Suhted eri religioonide vahel: koostöövõimalused, usulised konfliktid. uurimismeetodeid ning 
Religioon ja majandus. Religioon ja meedia. oskab mõnda neist 
Religioon ja kultuur. rakendada; 
Religioon tänapäeval. Sekulariseerumine. Fundamentalism. Religiooni privatiseerumine. oskab näha religiooni ja 
Pseudoreligioossed nähtused. kultuuri seoseid ning 
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religiooni rolli 
ühiskonnaelus; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate 
maailmavaadete mõju 
ühiskonnaelule nii 
positiivsetes kui ka 
probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
sotsiaalse mõõtme 
olulisemaid aspekte; 
analüüsib meedia mõju 
inimeste arusaamade 
kujundamisele 
religioonist; 
analüüsib religioossete 
konfliktide põhjusi; 
tunneb ära 
eelarvamusliku j a 
sildistava 
suhtumise; 
pakub võimalusi 
erinevate religioossete 
vaadetega inimeste 
dialoogiks ja koostööks; 
arutleb religioossete ja 
maailmavaateliste 
probleemide üle. 
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Õppeaine: Usundiõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: J G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Eesti usuline maastik planeeritud tundide arv: 

-

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

l. Sissejuhatus. nimetab religiooni 2,4,5,8 ajalugu, 
Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. erinevaid dimensioone geograafia, 
Eesti usuline kaart. Religioonide ja konfessioonide liigitamise probleeme. ja võrdleb erinevate matemaatika, 

distsipliinide keeled, 
koolkondade kitjandus, 
arusaamu religioonist; muusika 
nimetab suuremaid 
konfessioone ning 
religioone Eestis ning 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; 
tunneb religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Usuliste olude kujunemine Eestis. Muinasaeg, ristiusustamine, reformatsioon, pietismja iseloomustab käsitletud 3,4,8 
ratsionalism, venestamine, Eesti Vabariigi ajastute Eesti usulisi 
aeg, Nõukogude okupatsioon, tänapäev. olusid, nimetades 

põhijoonija erinevusi. 
3. Usud, konfessioonidja usulised liitumise d eristab Eestis levinud 3,4,5,6,8 

suuremaid konfessioone 
Traditsioonilised kristlikud usulised ühendused Eestis: ja usulisi rühmitusi: 
1) roomakatoliku kirik, sh ukraina kreekakatoliku kogudus, õigeusu kirik, vanausulised; tunneb Eestis levinud 
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Idoostrid; religioonide ja kirikute 
2) luterlus, vennastekogudused; sümboolikat; 
3) baptism, metodism, adventism, nelipühiIus. nimetab nende 

õpetuslikke 
Muud usulised ühendused ja liikumised Eestis: põhiseisukohti, võrdleb 
1) taara- ja maausulised; õpitud religioonide ja 
2) judaism; kristlike konfessioonide 
3) islam; üldisi erinevusi ning 
4) budism; samasusi; 
5) hinduism (krisnaiidid); võrdleb erinevate 
6) Baha'i kogudused; religioonide 
7) Jehoova tunnistajad, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Uusapostlik Kirik; avaldumisvorme 
8) Armeenia kirik; igapäevaelus (sealhulgas 
9) Elu Sõna kogudused, karismaatilised kirikud; noorte elus); 
10) New Age tunneb mittereligioossete 
11) muud. maailmavaadete aluseid; 

tunneb kodukoha 
Mittereligioossed maailmavaated Eestis: olulisemaid pühapaiku; 
1) ateism; analüüsib lihtsamaid 
2) agnostitsism; religioosseid tekste; 
3) mitteusIdikkus. oskab näha religiooni 

rolli ühiskonnaelus ja 
inimsuhetes: 
mõistab religiooni mõju 
ühiskonnale; 
oskab oma tegevuses 
arvestada inimeste 
usulisi tõekspidamisi; 
suhtub erinevatesse 
usulistesse 
tõekspidamistesse 
lugupidavalt ja sallivalt, 
kuid vajaduse 
korral ka kriitiliselt, 
reflekteerib oma 
hoiakute ja suhtumiste 
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üle endast erinevasse 
(usulisse või 
sekulaarsesse) 
maailmavaatesse; 
sõnastab oma 
maailmavaate põhijooni 
ning võrdleb enda 
maailmavaatelisi 
tõekspidamisi 
käsitletud usundite ja 
konfessioonide omadega. 

4. Kokkuvõte. teab Eesti usuelu 1,2,4,5,7,8 
Eesti usuelu korraldus, religioossus tänapäeva Eestis, sekulariseerumine. reguleerivaid peamisi 
Olulisi usulisi mõtlejaid ja kultuuritegelasi Eestis (nt prohvet Maltsvet, Jakob Hurt, Johan õigusakte; 
Kõpp, paljasjalgne Tõnisson, piiskop Platon, uku Masing, Arthur Võõbus, Toomas Paul, Ain koostab uurimuse ühest 
Kalmus (Evald Mänd), Hugo Lepnurm, Jüri Arrak, Urmas Sisask, Arvo Pärtjne). olulisest Eesti usulisest 

mõtlejast või 
kultuuri tegelase st. 

- -- -- -
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Õppeaine: Ri~gikaitse 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lG! 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral 

Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 
• järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 
• mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 
• väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust 

Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 
• teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset 

reguleerivaid õigusakte; 
• teab kodanikukaitse põhimõtteid; 
• tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 
• teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
• on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, 

kriisiolukordades käituda j a tegutseda; 
• teab topograafla põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning 

käitub keskkonda säästvalt. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on 

vajaduse korral valmis Eestit kaitsma; 
2. tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja nende mõju ning 

tagajärgi ühiskonna arengule ja oma lähedastele; 
3. teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju 

Eesti ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
4. leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti 

riigikaitse üldist korraldust reguleerivaid õigusakte; 
5. teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidust ja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja 
väärtustab kaitseväelase elukutset; 

6. tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 
kriisiolukordades ja anda esmaabi; 

7. orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades 
keskkonnakaitse põhimõtteid ja norme; 

8. tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt; 
9. teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist mõju 

ühiskonna arengule ja inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas 
sõjapidamine ja sellesse suhtumine on ajaloo jooksul muutunud; 
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10. oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ning nende 
põhjusi maailma ajaloo kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju ning seoseid 
ühiskondlike protsessidega; 

11. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: sõda, sõjaajalugu, sõjandus, 
sõjateadus, strateegia, taktika,palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser; 

12. teab, kes olid ajaloolised isikud M. A. Barclay de Tolly, J. Laidoner, A. Tõnisson, 
J. Kuperjanov ja 1. Pitka, ning iseloomustab nende tegevust. 

13. toob näiteid kriiside, konfliktide põhjustest ja tunnustest, analüüsib mõningate 
konfliktidega seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks 
kasutatavaid meetodeid; 

14. eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetapp e ja tunnuseid 
ning toob näiteid külma sõja aegsest ja tänapäevasest julgeolekukorraldusest; 

15. tunneb koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisijulgeolekuga tegelevaid 
organisatsioone (NATO, EL, ÜRO, OSCE); 

16. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kriis ja konflikt, sõda, 
julgeolekurisk, traditsiooniline ja asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne 
kaitse ja julgeolek, koostööjulgeolek, lubatudja keelatud relvad, terrorism, 
totaalkaitse; 

17. teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel; 
18. teab Eesti riigikaitse eesmärki, üldist korraldustjajuhtimist, toetudes riigikaitse 

alusdokumentidele; 
19. teab ning selgitab Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste 

suhete ning Euroopa julgeoleku kontekstis; 
20. teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi; 
21. kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise 

põhimõtteid; 
22. näitab kaardil NATO laienemistja liikmesriike; 
23. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: NATO, kaitsevõime, 

julgeolekurisk, hädaolukord; 
24. oskab kasutada põhiseadust, "Rahuaja riigikaitse seadust", "Sõjaaja riigikaitse 

seadust", "Kaitseväe korralduse seadust" ja "Kaitseliidu seadust"; 
25. tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitust; 
26. toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta; 
27. teab riigikaitses vabatahtlikuna osalemise võimalusi; 
28. tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnused ja eraldusmärgid; 
29. teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat; 
30. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: lahingpaar,jagu, rühm, kompanii, 

pataljon, brigaad, kaitseringkond, väeliik, staap, ülem, staabiülem, kaitseväe 
juhataja; 

31. on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest 
"Kaitseväeteenistuse seaduse" alusel; 

32. teab kaitseväeteenistuskohustusIase õigusi ja kohustusi, kutsealusena arvele 
võtmise korra üldaluseid, kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise, ajateenistusse 
kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise põhjuseid ja korda, 
asendusteenistusse kutsumise korra üldaluseid; 

33. on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenija õigustest ja kohustustest 
ning kaitseväe distsipliinist; 

34. on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja üldteadmisi teenistusest 
reserVIS; 
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35. teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste eiramine, ning oskab 
hinnata tagajärgi; 

36. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kutsealune, ajateenija, 
reservväelane, kaitseväelane, kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõlblikkus, 
asendusteenistus; 

37. teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust; 
38. oskab rivivõtteid ning tunneb käsklusi; 
39. tegutseb organiseeritult jao ja rühma kooseisus; 
40. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi 

sügavus, kahe-, kolme- või neljaviirniine rivi; 
41. teab, mis relvi ja relvasüsteeme Eesti kaitseväes kasutatakse; 
42. tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub lasketiirus turvaliselt, 

teab ohutuid relva hooldamise põhimõtteid; 
43. nimetab käsitulirelva (AK 4 või Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd; 
44. teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid; 
45. võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat; 
46. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: automaatrelv, püstol, kaartulerelv, 

laskemoon, lask; 
47. teab, mis topograafilisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse; 
48. määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkavaja teisendab seda maastikul 

sammupaaridesse; mõõdab pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul 
silmajärgi erinevaid kaugusi; analüüsib topograafilise kaardi I epp emärkeja 
iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab objektidevahelisi ruumilisi 
seoseid; 

49. määrab kaardil malli abil direktsiooninurgaja looduses maastikul kompassi järgi 
asimuudi ning kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid; 

50. orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi 
järgi väheja keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb 
öist orienteerumist piiravaid tegureid; 

51. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: mõõtkava, kaardi leppemärgid, 
kaardi koordinaadid, direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, 
joon- ja pindobjektid maastikul; 

52. hindab olukorda õnnetuse korral, teab abi kutsudes ja andes õiget 
tegutsemisjärjekorda ning oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise 
võtteid; 

53. väldib ohtusid ning kaitseb ennast ja abivajajaid võimalike ohtude eest; 
54. teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada; 
55. tunneb võimalikke käepäraseidja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
56. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
57. tunneb massihävitusrelvade põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi, nende 

kasutamist ajaloos ning keelustamist; 
58. tunneb kodanikukaitse põhialuseidja eesmärke ning oskab tegutseda 

hädaol ukorras; 
59. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; oskab kasutada 
esmaseid tulekustutusvahendeid; 

60. tunneb gaasimaski põhiosi, hooldust ja kasutamist; 
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61. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: massihävitusrelv, tuumarelv, 
bioloogiline relv, keemiarelv, toksiin, bakter, viirus, radiatsioon, lõhkeaine, 
plahvatus; 

62. teab ja kirjeldab riigikaitselise tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale; 
63. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
64. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: ettevaatuspõhimõte, 

väljaõppelaagri keskkond, tuleohutus, metsatulekahju, reostus, kahjustusala; 
65. tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritultjao ja rühma kooseisus; 
66. saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja 

liikumisel kolonnis; 
67. tunneb ning oskab kasutada üksikvõitlejaja allüksuse üldvarustust ning teab selle 

otstarvet; 
68. oskab liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana 

maastikul; 
69. tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani; 
70. täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala 

püstitamise!; 
71. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
72. tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutuse korraldamisel; 
73. tunneb ning täidab välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid; 
74. orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul; 
75. määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe 

kaardil UTMi koordinaate; 
76. orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda etteantud 

marsruuti; 
77. tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid; 
78. tunneb ja kasutab peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi erineval 

maastikul ja erinevas valguses; 
79. oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, 

elustamise põhimõtteid ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi; 
80. teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid; 
81. tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
82. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
83. tunneb ningjärgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirjuja -nõudeid; 
84. võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat; 
85. käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi; 
86. sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all; 
87. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; 
88. kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid. 
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Õppeaine: Rügikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema ];-ursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Rügikaitse planeeritud tundide arv: 35 
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Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Eesti sõjaajalogo 2,9,10,11,12 Ajalugu 

Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte. Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. Sõjaqjaloo ja ajaloo Ühiskonna-
vahekord. Olulisemad sõjateoreetili&! mõtte esindajad (õpetaja valikul Sun Tzu, Thukydides, õpetus 
Clausewitz, Jomini jt). 
Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui ühiskonna "loomulik seisund". Sõdade põhjused. 
Suhtumise muutumine sõjapidamisse. Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. Palgaväe teke. 
Alalised armeed. Ohvitserkond. Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek 
üldisele sõjaväekohustusele. Massiarmeed. Tehnika mõju sõjandusele. Sõda ja majandus. 
Sõjapidamise muutumine. Sõjavastane liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. 
sajandil. 
Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. 
Eestlaste sõjaline organisatsioon muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa 
pärast. Saja-aastase sõja sündmused Eestis (1558-1661). Põbjasõdaja selle tagajärjed. Eesti 
ala liitmine Vene impeeriumi koosseisu. Vene impeeriumi sõjad ja Eesti. Sõjalised koormised. 
Sõjaväeteenistus Eesti alal. M. A. Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene 
maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd. Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918-1920. 
Kooliõpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti riigikaitse 1920-1940. Teine maailmasõda 
ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees. Soomepoisid. MetsavendIus. 
Okupatsiooniarmee kohalolek Nõukogude armee kohalolek, selle tagajärjed. Paldiski. 
Eestlased Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist. 
Eesti riigikaitse taastamine. Valikud Eesti riigikaitse taasloomisel. Eesti riigikaitsepoliitika 
kujunemine ning riigikaitsestruktuuride peamised suunad ja olulisemad sündmused. 

2 Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid 2,3, 13, 14, 15, 16 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete toel. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud. ettevõtlikkus Ühiskonna-
Konflikti arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20. sajandil. õpetus 
Maailmasõjad. Külm sõda. Kollektiivne julgeolek 20. sajandil- Rahvasteliit, ÜRO, OSCE. 
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Tuumaajastu. Relvastuskontroll. 
Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. Koostööjulgeolek NATO ja 
Euroopa Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek Traditsioonilised ja 
asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik Keskkonna-, 
majandus-, küber- ja sotsiaalne julgeolek Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning 
lahendamine. Rahvusvahelised rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise põhjused ja 
tagajärjed. 
Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena. Heidutus. 
Sõjategevuse ulatus. Kasutatav relvastus. Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse. 
Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline sõjaõigus. 

3 Eesti kaitsepolütika. Eesti osalemine NATOs 1,3,17,18,19,20,21, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
Eesti riigikaitse eesmärk. Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja 22,23 karjääri planeerimine õpetus 
juhtimine alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse Kodanikualgatus ja 
strateegiline kava, ,,Rahuaja riigikaitse seadus", "Sõjaaja riigikaitse seadus". ettevõtlikkus 
Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide roll riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus 
riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus riigikaitsega. Kodaniku osalemine riigikaitses. 
Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline surve, asÜillmeetrilised ohud: terrorism, 
keskkonna- ja küberriskid. Majandusriskid. 
Erinevad hädaolukorrad ja valmisolek Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline 
olukord, sõda. Inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. 
NATO. Kujunemine. Kollektiivse kaitse põhimõte. Eesti osalemine NATOs. 

4 Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika 1,4,5,24,25,26,27,28, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
ning traditsioonid 29,30 karjääri planeerimine õpetus 
Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus, Teabekeskkond 
lepinguline tegevteenistus, üldine reservteenistus jne. 
Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe juhtimine. Kaitseväe 
õppeasutused. 
Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, ülesanded ja juhtimine. 
Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu sõjaväeline ja kollegiaalne 
juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid. 
Kaitsejõudude traditsioonid. Traditsioonid Eesti kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise 
põhimõtted, sümboolika. 

5 Kaitseväeteenistus 1,4,5,31,32,33,34,35, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
"Kaitseväeteenistuse seadus". Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. 36 karjääri planeerimine õpetus 
Kutsealune, reservväelane, kaitseväelane, ajateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe Tervis ja ohutus 

--- -
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distsipliin. Teabekeskkond 
Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside 
Amet. Ajateenistusse kutsumisega kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. 
Arstlikud komisjonid. KaitseväeteenistuskohustusIike Eesti kodanike riiklik register. 
Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed. 
Ajagikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või 
tervisehäire tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse 
omandamiseks, kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse 
lõppemine. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine. 
Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse kutsumine ajateenistusse. 
Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega. 
Asendusteenistuslase teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine asendusteenistuses. 
Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus. Väljaõpe. Distsipliin. 
Sotsiaalsed garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine kodustega. 
Kaitseväelase elukutse. Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid), karjäärivõimalused. 
Teenistus reservis. Reservi ja erru arvamine. Reservväelase kohustused. Valmisoleku reserv ja 
valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. Tegevteenistus mobilisatsiooni korral. Osalemine 
Kaitseliidu tegevuses. 
Vaidluste lahendamine ja vastutus. Vaided. Väär- ja kuriteod. 

6 Riviõpe 6,8,37,38,39,40 Kehaline 
Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine kasvatus 
lahinguväljal. Füüsiline vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja 
tseremooniad. 
Praktiline riviõpe. Rivi. Viirg. Kolonn. Tiib. Rinne. Rivi tagakülg. Vahe. Kaugus. Rivi laius. 
Rivi sügavus. Kahe-, kolme- või neljaviiroline rivi. Rivi liigid. Ülema ja kaitseväelase 
kohustused enne rivistumist ja rivis. Rivikord väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. 
Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus. Käemärgid. 
Üksiksõduri riviõge. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja peatumine. 
pöörded. 
Jagu koondrivis. Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine rivis. Rivi ette 
kutsumine. 
Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid. 

7 Relvaõpe 6,41,42,43,44,45,46 Tehnoloogia ja Füüsika 
Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes innovatsioon 
kasutatavamad relvad. AK4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine. Tervis ja ohutus 
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Ballistika. Ülevaade sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja 
tabamatu ala. Kuulide hajumine ja seda põhjustavad tegurid. 
Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel. Ohutusnõuded relva ja laskemoona 
käsitsemisel. 
Tiirulaskmine: laskmine õhkrelvast või matkemudelist, hingamise ja lasu päästmise tehnika, 
laskeasendid: pikali, põlveIt ja püsti. Relvatugi. Laskekäsklused lasketiirus. Käsklus "TULI 
SEIS!". 

8 Topograafla ja orienteerumine 7,47,48,49,50,51 Tehnoloogia ja Geograafia 
Topograafia sissejuhatus. Üldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide innovatsioon Kehaline 

I jaotus: punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef Reljeefi erinevad vormid ja nende kasvatus 
iseloomustus. 

I 

Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide 
kartogrammid. Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM. 
Kompass, magnetiline asimuut ja direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. 
Magnetiline deklinatsioon. Direktsiooninurk. Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja 
selle kasutamine. Kompassi kasutamise piirangud. Magnetilise anomaalia alad. 
Kaardi orienteerimine, maastikulorienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. Kaardi 
orienteerimine kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi. Asimuudi määramine 
maastikul ja selle järgi liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine pimedas. 
Üldised juhised ning piirangud käsi-GPSi kasutamiseks maastikul. 

9 Esmaabi välitingimustes 6,8,52,53,54,55,56 Tervis ja ohutus Boloogia 
Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, 
sh Rauteki haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe 
kontroll. Tegevuste järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. 
Elupäästevesmaabi. 112-abikutse. Jätkuvesmaabi. Kiirabi. Haigla. 
Elupäästevesmaabi. Elustamise ABC. Elupäästevesmaabi traumakannatanule. Suure välise 
verejooksu sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta. Hingamisteede vabastamine ja 
vabana hoidmine. Teadvuse tasemed, teadvusetuse põhjused. Teadvuseta kannatanu 
abistamine. Soki mõiste, liigid ja esmaabi. Kliiniline ja bioloogiline surm. 
Esmaabi vigastuste ja haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid 
erinevate vigastuste ja haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Esmaabi 
krambihoo korral. Närvihaigused. Epilepsia. InsuIt. Südamehaigused, südamelihase infarkt. 
Kopsuhaigused, kopsuastma, kõriturse. Allergia. Ajukolju trauma. Rindkere ja kõhuõõne 
organite vigastused. Luumurrud, liigesetraumad. Liittraumad. Elektriõnnetused. Termilised 
traumad: põletused, päikesepiste, kuumarabandus, kuumakurnatus, külmumine, alajahtumine 
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(hüpotennia). Uppumine. Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos. 
Maohammustus. Putukate pisted. Võõrkeha hingamisteedes. 

10 Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 6,8,57,58,59,60,61 Keskkond ja Bioloogia 
Massihävitusrelv: tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv. Liigid ja toime ning kahjustavad jätkusuutIik areng Keemia 
mõjud. Relvade kasutamine ajaloos. Massihävitusrelva leviku piiramine. Kodanikualgatus ja Füüsika 
Kaitsevahendid. Kaitsevahendite areng. Kaitsevahendid erinevatele massihävitusrelva ettevõtlikkus 
tüüpidele. Individuaalsed ja kollektiivsed kaitsevahendid. Tehnoloogia ja 
Kodanikukaitse. Ajalooline ülevaade ja põhimõtted. innovatsioon 
Tuleohutus. Tulekahju ärahoidmine, tekkimise põhjused ja tagajäljed. Esmased Tervis ja ohutus 
tulekustutusvahendid ning nende kasutamine. Põlemine ja plahvatus. Põlemisproduktid. 
Käitumine tulekahju korraL 
Mürkaineoht. Levinumad mürgised ained ja nende mõju inimorganismile. Tegutsemine 
mürkaineohu olukorras. 
Radiatsioonioht. Radioaktiivsed ohuallikad, nende toime loodusele ja inimorganismile. 
Plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht. Plahvatusohtlikud esemed. Ohutusreeglid 
plahvatusohtlike esemete leidmiseL Käitumine pommiähvarduse korral, evakueerumine. 

11 Keskkonnakaitse kaitseväes 6,7,8,62,63,64 Keskkond ja Keskkonna-
Riigikaitselise tegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Müra, mürakaitse, välisõhureostus, jätkusuutlik areng õpetus 
ohtlike jäätmete reostus, veereostus, metsatulekahju. Tehnoloogia ja Füüsika 
Väljaõlmelaagri keskkonnakaitseline ettevalmistamine, I!üstitamine ja IÕI!etamine. innovatsioon Keemia 
Planeerimine: jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse Tervis ja ohutus 
korraldamine välitingimustes, jääkreostus. 
Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine metsatulekahju korraL Ohuolukord, metsatulekahju, 
kustutamise juhtimine. 
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Õppeaine: Riigikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Praktiline õpe välilaagris planeeritud tundide arv: 35 

õ 
~. 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1 Riviõpe 6,8,65,66 Kehaline 

Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse kasvatus 
üldised oskused meeskonnatööks rivis 

2 ~~iklik ja rühmavarustus 8,67 
Uksikvõitleja ja rühmavarustus, selle otstarve, praktiline kasutamine ning 
hooidamine 

3 Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul 6,8,68 
Erinevaid liikumisviisid üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 
ümberpaiknemisel, käemärkide kasutamine ning tegevused nende järgi 

4 Välilaagri püstitamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse 8,69,70,71,72 Keskkond ja Bioloogia 
Üksuse majutuse korraldamine välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamine, telkide jätkusuutiik areng 
püstitamine, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamine Kodanikualgatus ja 

ettevõtIikkus 
Tervis ja ohutus 

5 Toitlustamine ja hügieen välitingimustes 8, 73 Tervis ja ohutus 
Toitlustamise korraldamine välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h 
kuivtoidupakkide kasutamisega 

6 Orienteerumine maastikul 7,8,74,75, 76, 77 Tehnoloogia ja Geograafia 
Kaardi ja kompassi tundmine vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha innovatsioon Kehaline 
määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas kasvatus 
valguses 

7 Varjumine ja varjatud liikumine maastikul 6,7,8,78 Füüsika 
Erinevad moondamise ja varjatud liikumise võimalused. Asjade Kehaline 
nähtavus erinevas keskkonnas ja valguses kasvatus 

8 ~smaabi välitingimustes 
Uldised esmaabivõtted ja elustamine. Välioludes ellujäämise põhitõed 

6,8,79,80,81,82 Tervis ja ohutus Bioloogia 
I 
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9 Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid 6,83,84,85,86 Tehnoloogia ja Füüsika 
Eesti kaitseväes kasutuselolevad käsitulirelvad. Automaadi käsitsemine ning erinevad innovatsioon 
laskeasended. Ohutushoid. Praktiline laskeharjutus juhendaja kontrolli all. Tervis ja ohutus 

10 Kodanikukaitse 6,8,87,88 Kodanikualgatusja Bioloogia 
Tegutsemine erinevate ohtude korral ja esmaste kaitsevahendite kasutamine ettevõtlikkus Ühiskonna-

Tehnoloogia ja õpetus 
innovatsioon 
Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
• teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning oskab neid igapäevaelus 

rakendada; 
• teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja; 
• teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab 

aru nende tähtsusest; 
• omab ülevaadet erinevatest elukutsetest; 
• mõistab ettevõtIust kui karjäärivalikut ja teab oma võimalusi ettevõtjana; 
• analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist; 
• väärtustab elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
• arendab loovust ja süsteemset mõtlemist, oskab püstitada eesmärke ja rakendab 

meeskonnatöö võtteid; 
• hindab kriitiliselt erinevates teabeallikates sisalduvat infot, oskab andmeid 

koguda, töödelda, tõlgendada ja esitada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. mõistab, kuidas nappus sunnib valima ressursside vahel ja kaaluma 

alternatiivkulusid; 
2. analüüsib, kuidas lahendavad majandusprobleeme erinevad majandussüsteemid; 
3. iseloomustab nõudmise ja pakkumise koosmõju tasakaaluhinna kujunemisel; 

hindab elastsuse mõju toodetavale kogusele; 
4. selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi; 
5. tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku 

eeldusena; 
6. analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast; 
7. tunneb eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb rahanduspoliitika üle; 
8. analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajanaja vahendajana 

raharingI uses; 
9. teab keskpanga ülesandeid; 
10. tunneb kindlustuse olemust ja pakutavaid teenuseid; 
11. teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ja tagajärgi; 
12. analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist; 
13. tunneb tähtsamate väärtpaberite olemust ning erinevust ja tähtsust riigi 

majanduses; 
14. tunneb valitsuse rolli majandusringluses ja hüvede ümberjagamisel; 
15. analüüsib valitsuse majanduspoliitikat; 
16. arutleb riigieelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle; 
17. analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses; 
18. selgitab suhtelist ja absoluutset eelist; 



19. tunneb maailma regioonide majandusliku arengu erinevusi; 
20. mõistab tehnoloogilise arengu mõju majandusele; 
21. teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, oskab tuua nende kohta 

näiteid maailmamajandusest; 
22. teab erinevaid kaubanduspiiranguid, oskab analüüsida nende mõju majandusele; 
23. teab, et turg määrab toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; 
24. tunneb erinevaid ressursse ning kapitali ja investeerimise tähtsust; 
25. teab ettevõtja kohustusi ja riske; 
26. analüüsib ettevõtte kohustusi töötajate, klientide, aktsionäride ja ühiskonna ees; 
27. oskab koostada lihtsat äriplaani; 
28. tunneb raamatupidamise aluseid, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel; 
29. oskab kasutada ajurünnaku tehnikatjuhtimisprobleemidele lahenduste 

pakkumisel; 
30. oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotIust; 
31. tunneb konkurentsi positiivseid ja negatiivseid mõjusid; 
32. oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; 
33. tunneb turunduse mõistet ja rolli ettevõtte tegevuses; 

( 34. oskab teha reklaami ja müüa tooteid; 
35. oskab tuua näiteid eetiliste äriotsuste kohta ja selgitada nende mõju ühiskonnale; 
36. hindab seoseid väärtuste ja käitumise vahel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Junior Achievement Eesti, Majandusõpik gümnaasiumile, Tallinn 2011 
2. Saal, T jt, Ettevõtlikkusest ettevõtluseni, Tallinn 2012 

( 
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema ·1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Maj andusõpe planeeritud tundide arv: 35 

-- --

Õppesisu 
Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Majanduse olemus Teabekeskkond 
1.1 Mis on majandusteadus 1 ajalugu 
1.2 Nappus 1,2 

Majanduslik mõtlemine 
1.3 Piirprintsiibist lähtuv mõtteviis 1,2 matemaatika 

Majandusteaduse harud 
2. Nõudmine, pakkumine Teabekeskkond 
2.1 Nõudlus 3 
2.2 Pakkumine 3,4 

Nõudluse ja pakkumise koosmõju 
2.3 Turu tasakaal ja turuhind 3,4 matemaatika 
3. Inimene kui omanik, tootja, töötaja, tarbija Elukestev õpe ja 

i karjääri planeerimine 
3.1 T ööj õud maj anduses 5 geograafia 

3.2 Isikliku kmjääri planeerimine 6 
I 

4. Raha ja finantsmajandus Teabekeskkond 
4.1 Raha ja rahapoliitika 7,9,10,11,12 ajalugu 
4.2 Pangandus ja finantssüsteem 7,8,13 
5. Valitsuse osa majanduses Keskkond ja 

jätkusuutlik areng 
5.1 Valitsus j a riigieelarve 14,15 
5.2 Maksusüsteemid 16 Ajalugu 

Eelarve puudujääk ja riigivõlg matemaatika 
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6. Rahvusvaheline majandus Teabekeskkond 
6.1 Rahvusvaheline kaubandus 17,18,19,20,21 Kultuuriline geograafia 

identiteet 
6.2 Väliskaubanduspiirangud 17, 19,22 
6.3 Rahvusvahelised maksed 20 
- - - --- - --- - ---------- ----- -- - -- - - -
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Ettevõtlusõpe planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Turumajandus Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
1.1 Vaba ettevõtlus ehk turumajandus 23,24 ajalugu 
2. Ettevõtlus Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
2.1 Mis on ettevõte, kes on ettevõtja? 25 
2.2 Väike- ja suurettevõtlus 25,26 
3. Ettevõtte alustamine Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
3.1 Mida on ettevõtte alustamiseks vaja? 27 
3.2 Äriplaan 27 matemaatika 
3.3 Väärtpaber, aktsia, võlakiri 27 
4. Ettevõtte raamatupidamine Teabekeskkond 
4.1 Aktiva, passive, bilanss 28 matemaatika 
4.2 Kasumiaruanne 28 

5. Juhtimine Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

5.1 Eesmärgid, planeerimine 29 
5.2 Meeskonnatöö. Ajakasutus 29 
6. Tööjõud Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
6.1 Tööturg 30 geograafia 
6.2 Palgad 30 
6.3 Töölevõtu vestlus CV koostamine 30 emakeel 

- _. _._._-- -- - - - - - - - -
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7. Konkurents ettevõtluses Väärtused ja kõ Ib Ius 
7.1 Konkurents ja koostöö 31 geograafia 

8. Turundus Tervis ja ohutus 
8.1 Toode, hinnakujundus 32 
8.2 M üügistrateegiad 33 
8.3 Reklaam, reklaami koostamine 34 kunstiõpetus 

9. Ärieetika Väärtused ja kõlblus psühholoogia 

9.l_ ]:etilised probleemid äris 35,36 
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Õppeaine: Kar.jääriõ~etus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• väärtustab õppimist elukestva protsessina; 
• arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskus i, koostöö-, otsustamis- ja infoga 

ümberkäimise oskusi; 
• arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt 

tegutseda; 
• võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest; 
• teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse 

enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist; 
• on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid 

reguleerivatest õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest 
suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast; 

• kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel; 
• analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; 
2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 
3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 
4) oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega; 
5) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest 

ja nõuetest tööturul; 
6) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 
7) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks 

enesearendamiseks; 
8) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda 

oma haridustee planeerimisel.; 
9) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi; 
10) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 
11) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge 

karjääriinfo hankimisel ja analüüsil); 
12) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani 

koostamiseks elukestva õppe kontekstis; 
13) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 
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Õppeaine: Karj ääriõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide ary: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
ill. 

1 Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel 1,2,3,4 Elukestev õpe ja Bioloogia 
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. karj ääriplaneeri- Psühholoogia 
Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. mine 
Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, erioskused) Väärtused ja 
Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. kõlblus 

2 Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel 5,6,7,8 Elukestev õpe ja Ühiskonnaõpetus 
Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, kmjääriplaneeri- Majandus- ja 
ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. mine ettevõtlusõpe 
Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, Kodanikualgatus ja 
töömotivatsioon. ettevõtlikkus 
Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, Teabekeskkond 
kutseeelistused. 
Haridustee: erialad, lnridussüsteem, formaalne ja mitteformaaIne haridus, hariduse ja tööturu 
vahelised seosed. 

3 Planeerimine ja otsustamine 9, 10, 11, 12, 13 Elukestev õpe ja Psühholoogia 
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustaIlline ja seda mõjutavad tegurid, karjääriplaneeri- Ühiskonnaõpetus 
otsustamis-raskused, karjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega mine Võõrkeeled 
toimetulek, kmjääriteenused. Kodanikualgatus ja 
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, ettevõtlikkus 
õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, Teabekeskkond 
karjääriplaani koostaIlline. Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
Väärtused ja 
kõlblus 
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Õppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Valikainega "Uurimistöö alused" taotletakse, et õpilane: 
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande 
elluviimise eest; 
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid; 
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist; 
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; 
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot; 
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest; 
7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid j ärgivat uurimistööd; 
8) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi. 

Õpitulemused 

1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt; 
2) oskab seada eesmärke ning nimetada uurimistööle esitatavaid nõudeid; 
3) tunneb mõisteid: Case study, review, empiiriline ja teoreetiline uurimus; 
4) oskab teineteisest eristadajärgmisi meetodeid: Uurimus, ülevaade, praktiline töö; 
5) tunneb erinevaid andmestikke: ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, 
uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud; 
6) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,eksperiment, 
küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 
7) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioonjt); 
8) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 
üldistamine jt); 
9) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 
10) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib 
seda kriitiliselt; 
11) oskab planeerida ja korraldada uuringuid; 
12) oskab sõnastada uurimisküsimuse ja hüpoteese ning vastutada ülesande elluviimise eest; 
13) oskab luua vastavalt etteantud teema1e teoreetilist tausta ning põhjendada antud teema 
aktuaalsust; 
14) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi 
järgi; 
15) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeidjärgivat uurimistööd; 
16) teab teemade peatükkideks ja alapeatükkideks jaotumise põhimõtteid; 
17) teab refereerimise ja tsiteerimise põhimõtteid; 
18) tunneb retsensiooni kirjutamise reegleid ja põhimõtteid; 
19) oskab vormistada tabeleid ja jooniseid; 
20) mõistab akadeemilise kirjastiili reegleid; 
21) oskab kirjutada loogiliselt sidusatja terviklikku teksi; 
22) oskab tekstis kasutada lühendeid ja numbreid; 
23) teab, et mina vormi ei tohi töös kasutada; 
24) teab tsitaadi ja refereeringu vormistamise nõudeid; 
25) tunneb viitamise erinevaid viise; 



( 
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26) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliseit kui ka kirjalikult; 
27) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta; 
28) tunneb avaliku esinemise nõudeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

Õppeainele vastav õppekirjandus puudub. 

Kasutada võib järgmisi väljaandeid: 

1. Rirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005) Uuri ja kiIjuta. Tallinn: Medicina 
2. Kidron, A. (2008) Uurija käsiraamat: mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil?: teadus- ja 
rakendusuuringuist psühholoogias. Tallinn: Mondo 
3. Laherand, M.-L. (2008) Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk. 
4. Raadik, M. "Väikesed tarbetekstid", Eesti Keele Sihtasutus 2011 
5. Veebileht www.eki.ee 
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Õppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Uurimistöö alused cJ2!aneeritud_tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Uurimistöö olemus 1 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.1 Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. 
1.2 Uurimistöö eesmärgid ja tunnused. 2 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.3 Mõistete defineerimine. 3 Teabekeskkond 
2. Uurimistöös kasutatavad meetodid 4 Teabekeskkond 
2.1 Meetodite liigid ja valik. 
2.2 Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, 5 Teabekeskkond Kõik õppeained 

arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud). 
2.3 Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, 6 Tehnoloogiaja Kõik õppeained 

ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). innovatsioon 
2.4 Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioonjne). 7 Tehnoloo gia ja ARV,MAT 

innovatsioon 
2.5 Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine). 8 Tehnoloogia j ARV,MAT 

ainnovatsioon 
3. Uurimistöö etapid 9 Väärtused ja Kõik õppeained 
3.1 Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine. kõlblus 
3.2 Töö allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitikaja plagieerimise 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 

vältimine). 
3.3 Töö esialgse kava koostamine. Hüpoteesi, uurimisküsimuse formuleerimine. 11,12 Teabekeskkond Loodusteadused 
3.4 Materjali (faktide) kogumine ja analüüs. 13 Teabekeskkond Kõik õppeained 

Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine. 
3.5 Uurimistöö kirjalik vormistamine. 14 Tehnoloogia ja Kõik õppeained 

innovatsioon 
4. Uurimistöö struktuur 15 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.1 Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. 
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4.2 Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte. 16 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.3 Kasutatud materjalid. Lisad. 17 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.4 Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles). 18 Elukestev õpe IKE, EKE 

ja karjääri 
planeerimine 

5. Tabelid ja joonised 19 Teabekeskkond MAT, 
5.1 Kasutamisala. Vormistamisnõuded. loodusteadused 
6. Stiil ja keel 20 Elukestev õpe EKE, 
6.1 Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. ja karjääri loodusteadused 

planeerimine 
6.2 Terviklikkus ja sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. 21 Teabekeskkond EKE 
6.3 Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja numbrite kasutamine tekstis. Õigekeel. 22,23 Teabekeskkond EKE 
7. Vütamine ja vormistamine 24 Teabekeskkond Kõik õppeained 
7.1 Tsitaat ja refereering. . Väärtused ja 

kõlblus 
7.2 Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine. Allikaloend (artikkel, raamat, 25 Teabekeskkond Kõik õppeained 

õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma 
isikuandmeteta jne). 

8. Kaitsmine 26,27 Elukestev õpe Kõik õppeained 
8.1 Kaitsmise sisu ja ülesehitus. ja karjääri 

planeerimine 
8.2 Avalik esinemine. 28 Elukestev õpe Kõik õppeained 

ja karjääri 

"-
planeerimine 



ei 
Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õppekava 

Gümnaasiumi ainekavad 

Keskkonna- ja loodussuund 



( 
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 

Õppeained: 

eesti keel 
kirjandus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

1. kursus Keel ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele 

muutumise tendentse ja nüüdisolukorda 
• kasutab konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) mõistab keele rolli, funktsioone j a tähendust ühiskonnas; 
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 
5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Eesti keele struktuur. Tallinn: Künnimees, 2001 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 . 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber_: __ J-. (1.) teema nimetus: Keel ja ühiskond planeeritud tundide ~:_ 35 

-

ÕJ!peSlSU 
Lõiming 

nr 
Jrk I T d 1 d -h· _. d eema ,a ateema ,po Immste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keele ülesanded: infovahetus, suhte100me, identiteedi väljendamine, maailmapildi I 1,5 
kujundamine. Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused 
Goonised, tabelid, skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele enpara teiste keelte kõrval. I 2,3 
Häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja 
partsiaalsus lauseehituses (täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti 
sõnamoodustuse erijooni. Eesti keel võrdluse s soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; 
Euroopa ja maailma keeled (valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele 
mõju eesti keelele. Keele varieerumine ja muutumine. 

Tänapäevase kiljakeele kujunemine. Kiljakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. I 3,4,5 
Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. 
Släng. Aktsent. 

Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. I 1,4 
Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 
ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 

kultuuriline identiteet I kunst 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

geograafia 

ajalugu 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: lG! 

2. kursus Praktiline eesti keel I 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku 1. 
arutleva teksti vormis; 
2) koostab levinumaid tarbetekste; 
3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 
4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma 
tekstides; 
5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala, M. Kitsnik. Praktiline eesti keel I. Künnimees, 2011 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Praktiline eesti keel I planeeritud tundide arv: 35 

OppeSlSU 

nr 
Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming Jrk I T d 1 d -him-' d eema ,a ateema ,po 01 ste 

1. 

2. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega ,,Keel ja ühiskond" seostuvad teemad. 
2. KiIjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; I 1 
emotsionaalsus, toon. 

Kirjutamine 
Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning I 1,2,3,4,5,6 
vormid. 
Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine 
ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. 
Referaadi ja kokkuvõtte kiIjutamine. 
Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

3. I Lugemine I 4, 5, 6 
Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. 
Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, 
käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja 
praktiline kasutamine). 

4. I Kuulamine 
Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja I 1 
eesmärgi mõistmine eri toimingutes, ~uhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

teabekeskkond 

elukestev õpe ja I kirjandus 
kaIjääri planeerimine 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

3. kursus Meedia ja mõjutamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulistja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• arendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia 
erijooni ning olulisi tekstiliike; 
2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 
3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 
4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses Ja 
audiovisuaalses kontekstis; 
5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 
tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 
6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 
7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 
8) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja maine-kujunduse teemadel; 
9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid 
keelevahendeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 
Kursuse või teema I Kursuse või 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Meedia ja mõjutamine 

QppeSISU 
Jrk 'T d I d -hi _. d eerna ,a ateema ,po mOlste 
m 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; 
keeleline loovus ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: 
teadmised, isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide 
liigitamine ja analüüs. 

Olulisemad meedia.zanrid (uudis, reportaaz, intervjuu, arvamus). Meediatekstide seostamine: 
viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. 

Keel info ja suhteloome teenistuses. 

Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja 
telekanalid, internet, paber- ja on-line-väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja 
meelelahutusajakirjanduse erinevused. Kitjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti 
esitusviisid ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju 
heli ja pildi kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtius internetiportaalides. 

Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, meediaeetika ja 
meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. Autoripositsioon, info 
allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. 
Meedia retoorika ja argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide konstrueerimine 
meediatekstis. 

6. I Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja I 7,8,9 
kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik keelekasutus ja tähelepanu äratamise 
võtted. Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

i~ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 35 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

4. kursus Praktiline eesti keel II 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui 100jana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab lugemisoskust, sõnavara tundmist, suulist eneseväljendust, keelestruktuuride 

kasutust, funktsionaalset kirjutamist ja õigekirjaoskust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi 
isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 
2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes 
aruteludes koolis; 
3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 
4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info 
ja arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 
5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo 
ja tegevuskava; 
6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 
7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke 
infootsingu strateegiaid; 
8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leernets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: r G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Praktiline eesti keel II planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 
Jrk I T d 1 d -hi -' d eema ,a ateema ,po mOlste 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega ,,Meedia ja mõjutamine" seostuvad teemad. 
2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Suuline suhtlus olukorrastja vestluspartnerist lähtuvalt. Sama sõnumi edastamine erinevate I 1,2 
keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine. 
Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja 
mõjutamine. 
Kirjutamine 
Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. Mitme allika põhjal I 1,2,5,6,7,8 
kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, 
retsensioon, pressiteade. Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. Vajaduse korral 
õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. I 4, 7 
Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 
Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 
kasutamine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, 
ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, 
kinnistamine j a praktiline kasutamine). 
Kuulamine 
Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, I 3 
kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine. 

elukestev õpe ja I kirjandus 
karjääri planeerimine 

teabekeskkond 

kodanikualgatus ja 
ettevõtlus 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Teksti keel ja stül 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 

( • arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

( 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 
2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 
3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 
4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 
uurimistöö) ; 
5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 
viitamissüsteeme; 
6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 
lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
2. 1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Teksti keel ja stiil planeeritud tundide arv: 

OppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Jrk 'T d 1 d -h· _. d eema ,a ateema ,po Immste 

1. 

2. 

3. 

4. 

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. I 1,2 
Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. 

Stiil ja stilistika. 
Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. I 1,3 
Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 
Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukitjandusstiil ja 
poeetika. Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. 
Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlevanalüüs (eesmärgid, 
kasutuskontekst, grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud. 

Teadlik kirjutamine. 
Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti ainestik, mateljali I 1,4,5,6 
kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. Teksti 
ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). 
Arutlev kiljutamine. Oma teksti toitnetamine. 

Teadustekst. 
Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Mateljali kiljeldamine ja usaldusväärsus. 1, 4, 5, 6 
Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- ja lõiguviited; 
viitekilje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeIdamine. Vormistamine. Arvustamine. 
Loomevargus ehk plagiaat. 

elukestev õpe 
ja karjäär 

kodanikualgatus 
ja ettevõtlus 

teabekeskkond 

tehnoloogia 
ja itmovatsioon 

35 

Lõiming 

kirjandus 

ühiskonnaõpetus 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

6. kursus Praktiline eesti keel III 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit mng suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 
• rakendab oma suhtIus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui loojana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning 
mõistab vihjelist keelekasutust; 
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi 
käsitlevas ametlikus arutelus; 
3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 
4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot Ja 
arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 
5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 
6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, 
vältides plagiaati; 
7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 
usaldusväärsust; 
8) valdab eesti kirjakeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamisekunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Praktiline eesti keel III ,--pl~e~rittId hlndide arv: 35 

- --- - - - - - -- -- - -

OppeSISU 

nr 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk I T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 

1. 

2. 

3. 

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteernad 
1. Kursusega "Teksti keelja stiil" seostuvad teemad. 
2. Küjanduskursustega haakuvad teemad. 
3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 
Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. I 1, 2 
Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. 

Kirjutamine 
Arutleva artikli kiljutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 
mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. I 2,4,5,6,8 
Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. 
Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 
Vajaduse korral õigekiljaja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. 6, 7 
Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. 
Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilise le ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, 
lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud 
terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 
Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 

4. I Kuulamine I 3 
Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. Väitluse juhtimine ning seal esile 
tõusnud argumentide st kokkuvõtte tegemine. 

teabekeskkond I kirjandus 

elukestev õpe ja I ühiskonnaõpetus 
katjääri planeerimine 

keskkond ja 
jätkusuutiik areng 

kodanikualgatus ja I geograafia 
ettevõtlus 

tervis ja ohutus 
bioloogia 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus 

Praktiline eesti keel IV (ettevalmistus riigieksamiks) 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• valdab eesti kirjakeelt ja kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas 
• tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb 

eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt 
• tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri tekste lugeda, analüüsida ja koostada 

( • rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui 100jana 
• valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid 
• arendab loovat ja kriitilist mõtlemist ning seoste loomise oskust. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab valida arutleva kirjandi kirjutamiseks sobivaid keelevahendeid; 
2) oskab kasutada kirjanduse kursuste aruteluteemasid arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) oskab kasutada eesti keele kursustel käsitletut arutleva kirjandi kirjutamisel; 
3) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust; 
4) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 
5) valdab eesti kirj akeelt. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 

Lisamaterj al 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tallinn: 
Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
i 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
I 

j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Praktiline eesti keel IV (eksami ettevalmistus) planeeritud tundide arv: 35 
I 

Oppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

1. Arutlev kirjand 
teabekeskkond kirjandus 

Probleemi põhjal kirjutamine ilukirjandusteksti, meediatekstija teadusteksti põhjal. 1,2,3,4 
Kirjanduskursustega haakuvate ja õppekava läbivate teemade kasutamine arutlus e alusena. 
Kursuse "Teksti keel ja stiil" teema "Teadlik kirjutamine" kordamine ja seostamine arutleva kultuuriline identiteet ajalugu 
kirjandi kirjutamisega. 

2. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 2,4 väärtused ja kõlblus kunst 

3. Teabeotsingu oskuste tõhustamine. 3 ühiskonnaõpetus 



Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: J G3 

Valikkursus Kõne ja väitlus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väljendab ennast suulises keelekasutuses selgeItja sobivalt 
• argumenteerib veenvalt ning oskab kaitsta oma seisukohti 
• rakendab kriitilist mõtlemist 

Õpitulemused 

( Õpilane: 
1) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, kõne liike, avalikule esinemisele esitatavaid nõudmisi; 
2) argumenteerib veenvalt ja oskab kaitsta oma seisukohti; 
3) moodustab ja esitab teemakohaseid küsimusi; 
4) koostab ning esitab eri liiki kõnesid (olmekõne, akadeemiline ja kohtukõne); 
5) teeb ettekande näitvahenditega; 
6) jälgib tolerantselt ja kriitiliselt diskussiooni ning annab tagasisidet. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. M. Ehala. Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees, 2000 
2. M. Hage. Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibri, 2003 

e Lisamaterjal 

1. T. Erelt. Eesti ortograafia. Eesti Keele Sihtasutus, 2005 
2. T. Erelt, T. Leemets, S. Mäearu, M. Raadik. Eesti õigekeelsussõnaraarnat ÕS 2006. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 2006 
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Õppeaine: Eesti keel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ek()rranumber: valik teema nimetus: Kõne ja väitius planeeritud tundide arv: 35 
o .. --

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1. Kõne kui suhtlusolukord. 
Kommunikatsioonimudel. 1 elukestev õpe ja eesti keel 
Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus. karjääri planeerimine 
Suhtlustõkked. 
Kõne veenvuse tegurid. 
Kehakeel. väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpetus 
Argumenteerimine ja emotsionaalsus. 

2. Kõne koostamine ja esitamine. 
Kõne kui suulise monoloogi ja dialoogi liigid (ettekanne, sõnavõtt, koosolek, läbirääkimised, 4,5 I 

väitlus, repliik vm). 
I Kõne eesmärgid. 

Kõne osad. I 

Suulise kõnesündmuse ettevalmistamise etapid. 
i Näitlikustamine. Esinemishirm. Parakeel. Esinemisstiil ja -kultuur. 
I 

3. Kõne kuulamine ja kõnele reageerimine. 
Repliikja küsimuste esitamine. 3,6 
Erinevad kuulajatüübid. 
Kuulamistakistused. 

4. Väitlemine. Väitluse olemus. Jaatav ja eitav kaasus. Kaasuse ülesehitus: teema, tuumsõnad, 
definitsioon, kriteerium, argumentatsiooni struktuur, tõestusmaterjal, topas. Ümberlükkamine, 2,3 
taastugevdamine. Ristküsitlus. Kohtunikutöö ja tagasiside andmine 

- - - - - ------------'-------_ .. _. - - - -
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

1. kursus Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb kirjanduse kui sõnakunsti olemust 
• mõistab kirjanduse rolli ja väärtust 
• omandab tekstianalüüsi võttestiku 
• tunneb ja kasutab autorikeskse, lugejakeskse ja teosekeskse lähenemise võimalusi 

kirj andusteose analüüsimisel 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on tuttav vähemalt kolme kirjaniku loomingulooga, mõistab nende loomingu tähtsust 
kultuuri- ja kirjandusloos ning iseloomustab autorite stiili; 
2) analüüsib ja tõlgendab loetud proosateoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teema, sõnastab 
probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja vaatepunkti, tegelaste 
suhteid, olustikku, sündmustikku ning kompositsiooni; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisuja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab vaatepunkti, kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi ja 
salmilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid väärtusi, märkab teostes peituvaid eetilisi 
ja esteetilisi väärtusi, suhestab oma ja kirjandusteose väärtuste maailma, põhjendab oma 
kirjanduslikke eelistusi ja lugemiskogemusi; 
5) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle ja ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 

2. K. Muru. Väike Sõnarine I, Ilja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile - Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

l. Kirjanduse olemus ja roll 
Ilukirjandus kui sõnakunst. Fiktsionaalsus ja faktuaalsus. Kirjandusteose ühiskondlik, 1,4 kultuuriline identiteet eesti keel 
ajalooline, moraalne, rahvus- ja maailmakultuuriline, keeleline, tundeline väärtus. Kirjandus 
kui inimese siseilma ja välismaailma (looduse ja ühiskonna) kujutaja. Kirjandus kui maailma väärtused ja kõlblus ajalugu 
avaja, väljendaja ning uute seoste looja. Kirjandus kui eetiliste ja esteetiliste tõekspidamiste 
kujundaja. inglise keel 

2. Autorikeskne lähenemine kirjandusele vene keel 
Autori ja teose seosed, elu- ja loominguloolisus, positivism kitjandusuurimises. Autori 1,4 saksa keel 
maailmavaade, selle kujunemine konkreetseis ühiskondlikes oludes ja avaldumine tema 
teostes. Autori kuulumine koolkonda või rühmitusse, koht ajastus, traditsioonis, kunst 
rahvuskirjanduses. Kirjandus kui kirjaniku eluja keskkonna peegeldus. Omaelulooline 
kirjutamine. muusika 

3. Lugejakeskne lähenemine kirjandusele 
Kitjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused. Tegelik lugeja: tema isiklik elukogemus, 1,4 
põlvkondlik või sotsiaal-kultuuriline kuuluvus. Ideaalne ehk mudellugeja. Individuaalne ja teater ja film 
rühmalugemine. Lugemismudelid: mõistmisvõimaluste paljus, eri lahenduste dialoog. 
Tekstisisesed lüngad ja lugeja kujutlusvõime. Lugeja ootused. Lugemismuljed. 
Lugemisnauding. Lemmikraamat. Lugeja mõjutamine: stereotüübid, argumentatsioon, 
arhetüübid, koomika. 

4. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine 2, 1 
Sõnakunstiteose sisu ja vormivõtted. Narratiiv, jutustamine ja kirjandusteose vaatepunkto 
Tekstuaalne autor, jutustaja, tegelane, nende omavahelised suhted. Mina- ja tema-jutustus, 
sisemonoloog, teadvuse vool. Tegelase analüüs: bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne 
aspekt. Karakter ja tüüp. Tegelase suhe iseendaga, teiste tegelastega ning teda ümbritseva 
maailmaga. Lugu ja tekst. Süzee ja faabula. Teema, detail, motiiv, sümbol. Moto. Teose 
miljöö, aja- ning ruumikujutus. Teos kui struktuume tervik. 
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Kirjandusteose kompositsioon. Teose algus ja lõpp. Sissejuhatus, teema arendus, haripunkt, 
pööre ja lahendus. Konflikt ja intriig. Puänt. Teose probleemistik (küsimused) ja ideestik 
(vastused). Põhiidee. Teose stiil. Alltekst kui varjatud tähenduskiht. Allusioon. Paroodiaja 
travestia. Intertekstuaalne ehk tekste seostav käsitlusviis: teose avamine teiste tekstide 
vormilisel või sisulisel taustal. 3, 1 

August Gailit, Mehis Heinsaar, Ernest Hemingway, Herman Hesse, ErichMaria Remarque, 
Jerome David Salinger, Juhan Smuul, Anton Hansen Tammsaare, Mats Traat, Anton Tsehhov, 
Friedebert Tuglas, Mati Unt, Peet Vallak, Oscar Wilde, Virginia Woolt; Tõnu Õnnepalujt. 

5. Tekstikeskne lähenemine kirjandusele. Luuleteksti analüüs ja tõlgendamine 
Luule ja lüürika olemus. Lüürika kui sisemine enesevaatlus, tunde või mõtle väljendus, mina 
avamine. Lüürilise mina vaatepunkt. Lüüriline eneseväljendus ja lüüriline kirjeldus. Luule kui 
värsskõne. Luuletuse sisu ja vorm (väljendus). Stroof. Refrään. Luuletus kui vormisidusalt 
väljendatud mõte. Temaatiline ühtsus ja kontrastipõhimõte. Luulekeele kujundlikkus. Luule 
musikaalsus: rütm (värsimõõdud) ja riim (alg- ja lõppriim). Keeleluule. Stilistilised võtted: 
kõla-, kõne- ja lausekujundid. Kõlakujundid: hääliku- ja sõnakordused, helijäljendus, 
kõlasümboolika. Kõnekujundid: epiteet, võrdlus, metafoor, isikustamine, sümbol, allegooria, 
metonüümia, hüperbool, oksüümoron. Lausekujundid: kordus, mõttekordus, astendus, 
retooriline küsimus, väljajätt, sõnamäng, siire. Piltluule, anagramm. Koomiline stiilluules: 
huumor, iroonia, grotesk, sarkasm. Artur Alliksaar, Betti Alver, Ernst Enno, Doris Kareva, 
Ilmar Laaban, Kalju Lepik, Juhan Liiv, Viivi Luik, Paul-Eerik Rummo, Hando Runnel, Marie 
Under, Debora Vaarandi, Juhan Viiding, Henrik Visnapuu jt. 

Mõisted 
Allegooria, alltekst, allusioon, anagramm, autobiograafia, eepika, ellipSo epiteet, :laabula, 
grotesk, iroonia, isikustamine, kalambuur, keeleluule, kõlasümboolika, luule, lüürika, lüüriline 5 
mina, memuaarid, metafoor, metonüümia, miljöö, motiiv, moto, narratiiv, omaeluloolisus, 
paroodia, 
piltluule, proosa, päevik, refrään, reisikiri, retoorilin: küsimus, riim, rütm, sarkasm, siire, 
sisemonoloog, stroof, sümbol, süzee, teema, travestia, vaatepunkt, võrdlus, värsimõõt. 

Terviklikult käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosateost, lisaks novelle eesti ja välisautoritelt ning 
ühe eesti autori luuletuskogu. 



Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

2. kursus Kirjandus antiigist 19. sajandini 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob maailmakirjanduse arengulooga tutvudes tervikliku kirjandus- ja kultuuriloolise 

teadmiste süsteemi ning ajatelje edasisteks kirjandusõpinguteks 
• tutvub kirjanduse kujunemisega Eestis 
• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

( Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole, 
nimetades nende ajapiiridja tunnused, tähtsamad zanrid, teosed ning autorid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid ja kirjanduslikke 
rühmitusi; 
3) määrab eesti kirjanduse tekkeaja ning võrdleb selle kujunemist muu Euroopa kirjanduse 
arenguperioodidega; 
4) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tundes 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

Kasutatav õppekirjandus 

( 1. L. Epner, K. Metste, S. Olesk. Vanem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2005 
2. A. Nahkur. Kirjandus realismi st postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
3. 1. Saitanov. Maailmakirjandus. 19. sajand. Romantism. Realism. Tekstid. Tallinn: Avita, 
2006 
4. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
5. J. Talvet. Maailmakirjandus 1. Keskkooliõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
6. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa 1. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
7. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
8. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
9. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kirjandus antügist 19. sajandini planeeritud tundide arv: 35 

o 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Kultuuri mõiste. kultuuriline identiteet eesti keel 
Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte. Kirja ja kirjanduse sünd. 1,4 
Vanakreeka müüdid. Antiikkirjandus (Homeros, Sophokles, Vergilius jt). väärtused ja kõlblus ajalugu 
Kirjanduse põhiliikide ja zanride teke. Piibel kui kirjanduse alustekst. 

2. Keskaja kirjandus (saaga, kangelaseepos, rüütliromaan, keskaegne luule ja draama jm). 1,4 inglise keel 
3. Renessansikirjandus (Dante Alighieri, Franceseo Petrarea, Giovanni Boccaccio, Thomas 1,4 vene keel 

More, William Shakespeare, Miguel de Cervantes jt). saksa keel 
-4. Barokk-kirjandus (Pedro Calder6n). 1,4 
5. Klassitsistlik kirjandus (Moliere). 1,4 kunst 
6. Valgustuskirjandus (Daniel Defoe või Jonathan Swift; Voltaire, Johann Wolfgang Goethe jt). 1,4 
7. Romantism (Aleksandr Puskin või George Gordon Byron; Victor Hugo või Walter Scott või 1,4 muusika 

Prosper Merimee jt). 
8. Realism ja naturalism (Honore de Balzac või Gustave Flaubert või Stendhal või Fjodor 

Dostojevski või Lev Tolstoi või Emile Zolajt). Estetism (Oscar Wilde). 
1,4 bioloogia 

9. Romantismijärgne luule, sümbolism (Walt Whitman või Charles Baudelaire või Rainer Maria 1,4 geograafia 
RiIke või Eino Leino või Rabindranath Tagore jt). 

10. Realistlik draamakirjandus (Anton TSehhov või Henrik Ibsen või August Strindbergjt). 1,4 
11. Eesti kirjanduse lätetel (kroonikad, vaimulik kirjandus, ilmalik kirjandus, juhuluule). 1,4,3,2 

Rahvusliku ilukirjanduse algus (Kristjan Jaak Peterson). Rahvusliku ärkamisaja kirjandus teater ja film 
12. (Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Lydia Koidula jt). Realistliku 1,4,3,2 

kirjanduse algus (Juhan Liiv, Eduard Vilde). 

Arutlusteemasid 
Kirjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised pöörded ühiskonnas, selle 
kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud ajastud, voolud, meetodid, nende ajapiiridja tunnused, 
tähtsamad zanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse roll ja tähtsus ühiskonnas~i ajastutel j~ 

- -
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kultuurides. Eri asjastute kirjanduslikud esteetikad, erinevad elutunnetused ja selle 
väljendused. Ajaülesed probleemid, laiahaardeline ja mitmekülgne elu- ja inimesekujutus. 
Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kirjandusse. Arhetüüpsed teemad ja 
motiivid. Arhetüüpsed süzeedja tegelased. Karakterite individuaalsus ja inimsuhete keerukus. 
Inimlikud voorused ja pahed, väärtused ja puudused. Tegelaste eetilised sihid, sotsiaalsed ja 
psühholoogilised probleemid. Inimeste mõtete ja tegude ühiskondlik tingitus. Jumalausu 
(kristluse) roll ühiskonnas, religioossed tõed ja konfliktid. Inimese orjastarnine ja ahistamine, 
sotsiaalsed normid ja tabud, võimu omavoli. Teise (naise, võõra, veidra) kujutamine. Võitlus 
inimese kui isiksuse vabastamise eest, usk elu tähenduslikkusesse. Rahvuskirjandus kui 
rahvuskultuuri kestmise tagatis. Rahvuslikud väärtused: keel ja kultuur. Minevikutõlgendused 
ja kujutlused tulevikust. Looduse kujutamine kirjanduses. Loomuliku ja haritud inimese 
ideaal. Mõistuse ja tunnete tasakaal ja konflikt inimeses. Igavesed väärtused ja idealistlikud 
unistused. Humaansed ideaalid: vabadus ja armastus. Loomise võlu ja vägi. Andekuse 
(geniaalsuse) mõistatus. Kirjanduse filosoofiline sügavus. Fantaasia- ja muinasjutumaailmad. 
Imed, maagia ja üleloomulikkus. Erandlikud ja tavapärase d olukorrad, koomika, traagika, 
dramatism ja tragikoomika. Elu tõepärane ja idealiseeritud kujutamine. Ühiskondlike olude 
kriitika. Elulaad, kombed ja moraal eri <:yastutel ja kultuurides. Jne. 

Mõisted 
antiikkirjandus, arhetüüp, draama, dramaatika, eepika, eepos, klassitsism, kultuur, lüürika, 
müüt, naturalism, novelI, realism, renessanss, romaan, romantism, saaga, sonett, sümbolism, 
utoopia, valgustus. 

Tervikliimit käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat tervikteost eesti või maailmakirjandusest kursuse 
õppesisus nimetatud autoriteIt. 

/"'"", 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

3. kursus Kirjanduse põhiliigid ja zanrid 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• süüvib põhjalikumalt ilukirjanduse olemusse: uurib põhiliike ja -zanre, nende kujunemist, 

mitmekesisust ja tunnuseid 
• laiendab, süvendab ja kinnist ab teoreetilisi teadmisi tekstikatkendite ning tervikteoste 

analüüsi ja tõlgendusega 
• vaatleb võrdlevalt eesti ja maailmakirjanduse autorite teoseid 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab õppematerjalidele toetudes kirjanduse põhiliike ja zanre, analüüsib teoseid liigi- ja 
zanritunnuste põhjal; 
2) analüüsib romaani alaliike ning toob näiteid autorite ja teoste kohta; 
3) toob esile käsitletud teoste teema, probleemistiku ja ideestiku, analüüsib tegelasi ja nende 
suhteid, loob seoseid nüüdisajaga ning tsiteerib ja refereerib oma väidete kinnitamiseks teksti; 
4) nimetab luuleteksti zanri, teema ja põhimotiivid, sõnastab selle mõtte ning analüüsib keele 
ja kujundikasutust; 
5) eristab näitekirjanduse põhizanre ja nende alaliike, arutleb näidendis käsitletud teemade ja 
probleemide üle ning analüüsib tegelaste suhteid; 
6) selgitab ja kasutab praktikas peamisi tekstianalüüsis vajalikke mõisteid ja kujundeid ning 
analüüsib ilukirjanduslikku keelt ja stiili; 
7) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu Ülikooli 
2003 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, Ilja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. R. Neithal. Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999 
4. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 

Kirjastus, 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
,Eirj~k~rragUl!lb~r: 1. J3.) _teemaniIlletlls: _ Kirjanduse põhiliigid ja zanrid planeeritud tundide arv: 35 

- - - - - - - - - - - -

OppeSISU 

m 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming Jrk 'T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 

l. 

2. 

Ilukirjanduse põhiliigid ja zanri mõiste 
Ilukirjanduse põhiliigid. Lüüriliste, eepiliste ja dramaatiliste tekstide olemus. Zami mõiste. 1 
Küjandusvoolu ja -zanri stiil. Kirjandusteose stiil kui mõtte ühtsus ja väljendusvahendite 
korrastatus. 
Eepika 
Eepos, romaan, novell, jutustus, miniatuur. Romaani sünd ja muutused. 
Romantiline romaan: Emily Jane Bronte "Vihurimäe" või Selma Lagerlöf "Gösta Berlingi I 2,3,6 
saaga" või Prosper Merimee "Carmen" või George Sand "Väike Fadette". 
Realistlik romaan: Honore de Balzac ,,Isa Goriot" või Fjodor Dostojevski ,,Kuritöö ja I 2,3,6 
karistus" või Gustave Flaubert "Madame Bovary" või Stendhal ,,Punane ja must" või Anton 
Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus". 
Romaani alaliigid. 
Kujunemisromaan: Jack London ,,Martin Eden" või August Gailit ,,Ekke Moor". 12,3,6 
Ajalooline romaan: Jaan Kross ,,Keisri hull" või ,,Paigallend" või Mats Traat "Tants aurukatla 2, 3, 6 
ümber". 
Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf "Tuletorni juurde" või Eduard Vilde "Mäeküla 12,3,6 
piimarnees" või Gert Helbemäe "Ohvrilaev". Maagilis-realistlik romaan: Gabriel Garcia 2,3,6 
Marquez "Sada aastat üksiIdust" või Toni Morrison "Armas" või Daniel Kehlmann ,,Maailma 
mõõtmine". 
Armastusromaan: Knut Hamsun "Victoria" või Boris Vian "Päevade vaht" või Doris Lessing I 2,3,6 
"Viies laps" või Mats Traat ,,Inger". 
Modernistlik romaan: Franz Kafka ,,Metamorfoos" või Karl Ristikivi "Hingede öö" või Mati I 2,3,6 
Unt "Sügisball". 
Postmodernistlik romaan: Margaret Atwood "Teenijanna lugu" või John Fowles ,,Maag" või I 2,3,6 
Kurt Vonnegut "Tapamaja, korpus viis" või Mati Unt "Doonori meelespea" või Wimberg 
"Lipamäe". 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

teater ja film 
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3. I Novell (Giovanni Boeeaeeio või Edgar Allan Poe või William Faulkner või Thomas Mann või 
Jorge Luis Borges; Jaan Oks või Friedebert Tuglas või Arvo Valton või Ervin Õunapuu jt). 
Miniatuur (Friedebert Tuglas või Anton Hansen Tammsaare jt). 
Elulookirjandus, memuaarid (Oskar Luts või Voldemar Panso jt). 

4. I Lüürika ja lüroeepika 
Ballaad, epigramm, haiku, ood, piltluule, poeem, sonett, valm. Salmidega ja salmideta luule. 
Vabavärss. Sonett: Franceseo Petrarea, William Shakespeare, Marie Under, Hemik Visnapuu, 
Bernard Kangro jt. Modernistlik luule: Betti Alver, Heiti Talvik jt. Vabavärss: Jaan Kross, 
Artur Alliksaar, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo jt. Laululine luule: Viivi Luik, Hando 
Runnei, Juhan Viiding jt. 

5. I Dramaatika 
Tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Draama alaliigid: karakterdraama, 
psühholoogiline draama, olmedraama, ideedraama, ajalooline draama. Tragöödia: William 
Shakespeare "Hamlet" või Anton Hansen Tammsaare "Juudit". Komöödia: Moliere 
"Tartuffe" või Andrus Kivirähk "Voldemar". Draama: Johann Wolfgang Goethe ,,Faust" (I 
osa) või Henrik Ibsen "Nukumaja" või "Metspart" või Bernard-Marie Koltes "Roberto 
Zueeo". 

Mõisted 
Ajalooline romaan, ballaad, draama, dramaatika, eepika, eepos, epigramm, haiku, jutustus, 
komöödia, kujunemisromaan, lüroeepika, lüürika, maagilis-realistlik romaan, miniatuur, 
modernism, novelI, ood, piltluule, poeem, postmodernism, psühholoogiline romaan, realism, 
romaan, romantism, sonett, sümbolism, tragikomöödia, tragöödia, vabavärss, vaIm. 

TerviklilmIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt neli tervikteost, valides nii eepika kui ka dramaatika hulgast, ning ühe 
eesti autori luuletuskogu. 

~ 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

4. kursus 20. sajandi kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• loob 20. sajandi maailmakirjanduse ja eesti kirjanduse arengulooga tutvudes tervikliku 

kirjandus- ja kultuuriloolise teadmiste süsteemi mng ajatelje edasisteks 
kirj andusõpinguteks 

• uurib eesti ja maailmakirjanduse kokkupuutepunkte, ühis- ja erijooni 
• arutleb kirjanduse olemuse ja ilmingute üle 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust, tähtsamaid voole ja zanre, 
autoreid ja nende teoseid; 
2) nimetab eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid 
autoreid ja nende teoseid; 
3) seostab eesti kirjanduslugu Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega; 
4) võrdleb poeetikaanalüüsile tuginedes kahte vabalt valitud kirjandusteost, tuues esile ühiseid 
ja eriomaseid jooni; 
5) mõistab ning hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi; 
6) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost, tunneb 
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos. 

( Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. K. Muru. Väike Sõnarine I, II ja III. Tallinn: Koolibri, 1999 
3. A. Nahkur. Kirjandus realismi st postmodernismini. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 
2007 
4. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa I. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
5. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: 20. sajandi kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

OppeSISU 

nr 
Lõiming Jrk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

20. sajandi maailmakirjanduse voolud ja suunad 
Modernistlik luule. Sümbolism (Aleksandr Blok). Futurism (Vladimir Majakovski). Imaiism 
(Thomas Stearns Eliot). Sürrealism (Federico Garcia Lorca). Akmeism (Anna Ahmatova). I 1,4,5 
Modernistlik proosa (James Joyce või Franz Kafka või Marcel Proust või Knut Hamsun või 
Herman Hesse või Virginia Woolfvõi William Faulkner või Mihhail Bulgakov või Vladimir 
Nabokov või Kurt Vonnegut või Jerome David Salinger või Mika Waltari jt). ,,Kadunud 
põlvkond" (Ernest Hemingway või Erich Maria Remarque või F. Scott Fitzgerald). 
Eksistentsialism (Jean-Paul Sartre või Albert Camus). 
Modernistlik draama (Maurice Maeterlinck või Luigi Pirandello või Bertolt Brecht või 
Samuel Beckett või Eugene Ionesco või Tennessee Williams või Edward Albee jt). Maagiline 
realism, postmodernism (Jorge Luis Borges või Gabriel Garcia Märquez või Milan Kundera 
või Umberto Eco või Günter Grass jt). 

20. sajandi eesti luule 
Noor-Eesti rühmituse euroopaliku kultuuri taotlus ja luuleuuendus. Uusromantism. Gustav I 1,2,3,4,5 
Suitsu sotsiaalne kujundlikkus. Ernst Enno sümbolistlikkus VOl Villem Ridala 
impressionistlikkus. Siuru rühmituse meelelisus. Tarapita ekspressionistlikkus. Marie Underi 
luuletemaatika arengusuundi. Henrik Visnapuu armu- ja isamaalüürika. Arbujate 
põhihoiakuid. Betti Alveri mõtte- ja väljendusselgus. Heiti Talviku nägemuslikkus. 
Pagulasluule tähtsamad autorid ja põhiteemad. Kalju Lepiku rahvuslikkus või Bernard Kangro 
mütopoeesia. Ilmar Laabani või Andres Ehini sürrealism. Stalinistlik luule. Sulaaja luule. 
Modernism 1960.- 1970. aastate luules. Ain Kaalepi vormikultuur. Artur Alliksaare või Juhan 
Viidingu keelemängud. Kassetipõlvkond: illusioonid ja tegelikkus. Paul-Eerik Rummo valu ja 
tõetaotlus. Jaan Kaplinski harmooniaotsingud. Hando Runneli rahvuslikkus. Viivi Luige 
uussümbolism. Luule poliitiline alltekst. Doris Kareva või Indrek Hirve armastusluule. 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

inglise keel 
vene keel 
saksa keel 

kunst 

muusika 

geograafia 

teater ja film 

I 

I 

I 



(\ ~ 

3. I 20. sajandi eesti proosa 
Friedebert Tuglase uussümbolistlik novell või Jaan Oksa ekspressiivne novell või Peet I 1,2,3,4,5 
Vallaku uusrealistlik novel1. August Gailiti uusromantiline romaan. Anton Hansen 
Tammsaare romaanid. Pagulasproosa tähtsamad autorid ja teosed, zanrid ja põhiteemad: Gert 
Helbemäe või Ain Kalmus või Bernard Kangro või Albert Kivikas või August Mälk või Karl 
Ristikivi või Ilmar Talve või Valev Uibopuu või Arved Viirlaid või Helga Nõu jt. 1960.-
1980. aastate proosa muutused. Mats Traadi talupojaromaanid. Jaan Krossi ajaloolised ja 
eluloolised romaanid. Proosa uuenduslikkus: sisemonoloog, eksistentsiaalsus, võõrandumine, 
grotesk. Mati Unt või Arvo Valton. 1970.-1980. aastate uus põlvkond. Mihkel Muti irooniline 
romaan. Olmerealism. 

4. I 20. sajandi eesti draama 
Eduard Vilde näidendid või August Kitzbergi draamad või Oskar Lutsu külakomöödia. Anton I 1,2,3,4,5 
Hansen Tammsaare psühholoogilised draamad. Juhan Smuuli 
zanrileidlikkus. 1960.-1970. aastate teatriuuendus. Väärtuste kriis Enn Vetemaa näidendites. 
1980. aastate vastupanuhoiakud. Ajaloopöörised, rahvas, mälu ja identiteet JaanKruusvalli 
või Madis Kõivu näidendites. 

Arutlusteemasid 
Kirjandus kui armastus. KiJjandus kui inimkonna ja tema kultuuri peegelpilt. Murrangulised 
pöörded ühiskonnas, nende kajastused kirjanduses. Kirjanduslikud voolud ja suunad, nende 
ajapiirid, sisu- ja vormitunnused, tähtsamad zanrid, autorid ja teosed. Kirjanduse peavooludja 
marginaalsused. KiJjanduse rahvuslik, euroopalikja individuaalne alge. Kirjanduse kui kunsti 
iseväärtuse rõhutamine. Teksti ja tegelikkuse suhte muutumine. Elutõde ja kunstitõde. 
KiJjanduslikud sisu- ja vormieksperimendid, vastuhakk traditsioonidele. Kirjandus kui mõtte 
ja vormi avangard. Huvi müstilise, ilusa ja erakordse vastu. Kirjanduse aines: elamused, 
kogemused, aimdused, unenäod. Muistsete müütide ja rahvapärimuste kandumine kiJjandusse. 
Nüüdisaegsed müüdid. Folk1oome pärand autoriloomingus. Filosoofia ja kirjanduse 
läbipõimutus. Sügavus ja pinnapealsus kirjanduses. Tegevus ja sisekaemus, aktiivsus ja 
passiivsus kirjanduses. Vaba ja reeglistatud kirjandus. KiJjandus ja tsensuur. Loomisprotsessi 
ja inimese sisemaailma kujutamine. Küsimus olemise mõttest ja tähtsusest. KiJjanduse 
tunnetuslik väärtus. Kirjandus olemise kehtestajana, maailma muutja ja rikastajana. KiJjandus 
ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Inimpsüühika kujutamine, eksistentsi piirolud. 
Erandlikudja tavapärase d olukorrad; koomika, traagika, dramatismja tragikoomika. Inimese 
suhe loodusega. Naine mehekeskses ühiskonnas. KiJjandus ja vähemused. Mineviku ja 
kaasaja probleemide põimumine. Põlvkondlikud püüdlused ja ideaalid. Rahvuslik identiteet ja 
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globaliseeruv maailm. Keele ja stiili ilu. Uued vormid ja väljendusvahendid, kujundid ja 
sõnad. Kirjandus kui mäng. Kirjandus kui provokatsioon. Kirjaniku positsioon ja vastutus 
ühiskonnas. Autori koht ajastus, rühmituses, traditsioonis ja rahvuskirjanduses. Kirjaniku ja 
lugeja vahekorra muutumine. Teksti ja lugeja vahekorra muutumine. Kirjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 
humanistiike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 
Absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, 
futurism, grotesk, imazism, impressionism, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, 
postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism. 

Terviklikuit käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli pikemat teost eesti või maailmakirjandusest kursuse õppesisus 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

5. kursus Uuem kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tutvub tänapäeva eesti kirjanduse, kirjandussituatsiooni, tähtsamate teoste ning 

kirjaniku rolliga iseseisvuse taastanud Eesti ühiskonnas 
• loob seosed eesti kirjanduse ja väliskirjanduse teoste vahel 
• analüüsib, tõlgendab ja võrdleb teoseid, mis on ilmunud lähiminevikus või nüüdisajal 
• arutleb kirjanduse kui ühiskondlike muutuste tundliku peegeldaja üle 
• osaleb lugejakeskses diskussiooni s eestilistel ja esteetilistel teemadel 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) nimetab tähtsamaid uuema eesti kirjanduse autoreid ja nende teoseid, tunneb 
nüüdiskirjanduse peamisi arengusuundi; 
2) analüüsib ning tõlgendab loetud kirjandusteoste sisu- ja vormivõtteid: nimetab teose teema, 
sõnastab probleemi ning peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, tegelaste suhteid, 
olustikku ja sündmustikku, kirjeldab sõnavaliku eripära ning stiili seoseid teksti sõnumiga; 
3) analüüsib ja tõlgendab loetud luuletuste sisu ja vormivõtteid: nimetab teema ning 
põhimotiivid, iseloomustab kujundi- ja keelekasutust, riimi, rütmi, salmilisust või 
vabavärsilisust, kirjeldab meeleolu ning sõnastab mõtte; 
4) arutleb loetud uudisteoste üle, kujundab oma arvamuse ja loob seoseid varem loetuga; 
5) seostab loetut tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda, ühiskonna ning üldinimlike 
probleemide ja väärtustega; 
6) on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt kolm proosa- või draamateost eesti või 
maailmakirjandusest, ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
2. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. Tallinn: 
Koolibri, 2011 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Uuem kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

OJ!peSISU 
Jrk I T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mmste Lõiming 
nr 

Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad 

1. 

2. 

Kirjandus ja ühiskond 
1980. aastad Eesti ühiskonnas ja kirjanduses. Murdepunktid Eesti lähiajaloos, vabadusvõitlus I 1,5 
ja sõnavabadus. Kirjanikud vabadusvõitluse kandjatena (Lennart Meri, Arvo Valton, Hando 
Runnel jt). Pagulaskirjanduse avastamine Eestis, valgete laikude kõrvaldamine, ilmumata 
teoste avaldamine (Paul-Eerik Rummo, Uku Masing, Madis Kõiv jt). 1990. aastate alguse 
murrangulise d muutused ühiskonnas ja kiljanduselus. Kirjanduse roll tänapäeva ühiskonnas. 

Eesti nüüdisluule 
Murranguaastate sõnavabadus. Luule sisulised, vormilised ja keelelise d muutused. I 1,3,4 
"Põrandaalune" ja punkluule: Priidu Beier, Merca, Liisi Ojamaa, Villu Tamme, Tõnu 
Trubetsky. Etnofuturism: Kauksi Ülle, Jan Rahman jt. Provokatiivne keeleluule: Karl Martin 
Sinijärv, Kivisildnik, Contra. Intertekstuaalne luule: Hasso KrulI, Kalju Kruusa, Aare Pilv. 
Lauldav luule: Ott Arder, Peep Ilmet, Leelo Tungal, Jaan Tätte, Aapo Ilves. Sotsiaalne 
vabavärss: Toomas Liiv, Kalev Keskküla, Asko Künnap, Jürgen Rooste jt. 21. sajandi luule 
otsingud: Kristiina Ehin, Maarja Kangro, Igor Kotjuh, Fran90is Serpent (fs), Triin Soomets, 
Elo Viiding, Tõnu Õnnepalu jt. 

3. I Eesti nüüdisproosa 
Uuema proosakiljanduse algus: Viivi Luik "Seitsmes rahukevad" või ,,Ajaloo ilu". Muutunud I 1, 2,4 
teemad ja vaatepunktid: Mati Unt "Öös on asju" või Peeter Sauter "Indigo" või Jaan Undusk 
,,Kuum". Eneseotsingud ja moodsa tsivilisatsiooni hälbed: Emil Tode (Tõnu Õnnepalu) 
"Piiririik" või Ene Mihkelson "Katkuhaud" või Nikolai Baturin "Sõnajalg kivis". Eestlaste 
paroodia ja eneseiroonia: Andrus Kivirähk "Rehepapp" või Mihkel Mutt "Rahvusvaheline 
mees" või Kaur Kender "Yuppiejumal". Uusim lühiproosa: Tuglase novelliauhinna 
laureaadid; Jüri Ehlvest "Hobune eikusagilt", Mehis Heinsaar "Vanameeste näppaja", Ervin 
Õunapuu ,,Eesti gootika"; Jan Kaus või Eeva Park või Tarmo Teder jt. Uusim romaan: Tiit 
Aleksejev või Indrek Hargla või Rein Raud või Mari Saat jt. Võimalike maailmade 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

ühiskonnaõpetus 

kunst 

muusika 

teater 
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kujutamine: Matt Barker või Indrek Hargla või Armin Kõomägi või Urmas Vadi jt. 
Memuaarid ja päevikud: Jaan Kaplinski või Tõnu Õnnepalu. Kitjanike veebipäevikud. 

Eesti nüüdisdraama 
Uued teemad ja vaatepunktid näitekirjanduses. Filosoofiline draama: Madis Kõiv. Elulooline 
tragikomöödia: Mart Kivastik või Andrus Kivirähk. Inimsuhete psühholoogia: Jaan Tätte. 
Kitjanduslooline draama: Loone Ots või Jaan Undusk. Grotesk ja absurdikomöödia: Urmas 
Lennuk või Urmas Vadi. Uusim näitekirjandus. 

5. I Kirjanduselu ja kirjanduse institutsioonid 
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid. 
Kirjandusväljaanded. Kirjanduspreemiad. Nobeli kirjanduspreemia. Kirjanduskriitika. 
Kirjanduse tõlkimine. Küberkirjandus. Kultus- ja hittkirjandus. 

6. Uuem maailmakirjandus 

1,2,4 

Luule: Guntars Godil}s "Öö päike" või Harvey Lee Hix "Kindel kui linnulend" või Juris I 1,3,4 
Kronbergs "Maa-al une luule" või Lassi Nummi "Maa ja taeva märgid" või Wislawa 
Szymborska "Oma aja lapsed" jt. 
Proosa: Michael Cunningham "Tunnid" või Jostein Gaarder "Sophie maailm" või Nick 
Hornby ,,Maoli" või Peter H0eg "Preili Smilla lumetaju" või Nora Ikstena "Elu pühitsus" või 
Jean-Marie Gustave Le Clezio "NäljaritornelI" või Daniel KehImann ,,Maailma mõõtmine" 
või Hanif Kureishi "Äärelinna Buddha" või Doris Lessing "Kõige ilusam unelm" või 
Cormack McCarthy "Tee" või Ian McEwan "Tsementaed" või Toni Morrison "Armas" või 
Haruki Murakarni "Norra mets" või Sofi Oksanen ,,Puhastus" või Orhan Pamuk "Lumi" või 
Viktor Pelevin "Õuduse kiiver" või Arundhati Roy "Väikeste asjade jumal" või Jeanette 
Winterson "Taak" jt. 
Draama: Harold Pinter ,,Majahoidja" jt. 

Arutlusteemasid 
Kirjanduse mitmekesistumine ja uuenemine. Ideoloogiad, moraal ja esteetika 
ümberhinnangute keerises. Uuem kirjandus ja klassikaline ilumõiste. Kirjandus ja ühiskonna 
valupunktid. Nüüdiskirjandus ja ajalugu. Kirjanduse rahvuslik, euroopalik ja individuaalne 
alge. Kirjanduse rahvuslikkus ja rahvusülesus. Kirjanduse uued väljendusvahendid. Kirjandus 
kui ühiskondlik või keeleline provokatsioon. Kirjandus ja postmodernism. Kirjandus ja 
elektrooniline meedia. 
Kirjandus ja meelelahutus. Kirjandus kui otsing ja mäng. Reaalsuse ja fantastika põimumine, 
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astumine tundmatusse maailma. Inimese ja maailma suhte kajastusi. Kirjandus kui piiride 
avardamine. Kirjandus teise kogemuse vahendajana. Euroopa kirjandus eetiliste ja 
humanistIike väärtuste ja hoiakute kujundajana. Eesti ja maailmakirjanduse vahelisi paralleele 
ja võrdlusi. Eesti kirjandus maailmas. Jne. 

Mõisted 
Absurdikirjandus, arvustus, etnofuturism, grotesk, hittkirjandus, intertekstuaalsus, iroonia, 
kultuskirjandus, küberkirjandus, memuaarid, paroodia, postmodernism, punkluule, vabavärss, 
veebikirjandus. 

Terviklikuit käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt kolm tänapäeva kirjanduse proosa- või draamateost eesti või I 6 
maailmakirjandusest, lisaks ühe luuletuskogu ning ühe värskelt ilmunud uudisteose. 
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Õppeaine: Kir.iandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Valikkursus Müüt ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• uurib müüdi ja kirjanduse suhteid ning ajatuid arhetüüpe 
• mõistab intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtsust 
• uurib väärtuste jäävust ja muutumist ajas 
• mõtestab maailma oma kogemustest lähtuvalt 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) kirjeldab mütoloogilisi elemente eestlaste maailmapildis; 
2) teab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu ning kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust; 
3) selgitab müüdi kui arhetüüpse zanri ja tänapäeva müütide olemust ning mõtestab pärimust 
õpitust ja iseenda kogemusest lähtuvalt; 
4) nimetab arhetüüpseid müüdimotiive ja leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
5) tunneb loetud müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ja motiive ning leiab 
neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 
6) analüüsib kirjandusteoste teemat, süzeed ja tegelasi nii müüdimotiividest kui ka eetilistest 
j a esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 
7) tunneb ära ja analüüsib folkloorse pärandi kasutamist autoriloomingus ning selgitab 
kirjandus(teos)e tähenduse muutumist ajas; 
8) on terviklikult läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli proosa- või draamateost. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. S. Nootre. Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
2. J. Talvet. Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri, 1993 
3. Maailmakirjandus. Antiik. Kreeka. Rooma. Tekstid. Tallinn: Avita, 2004 
4. Maailmakirjandus. Keskaeg. Renessanss. Tekstid. Tallinn: Avita ,2004 
5. Maailmakirjandus. Barokk. Klassitsism. Valgustus. Tekstid. Tallinn: Avita, 2005 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: . Müüt ja kirjandus Qlage~i1!Id .!ID!diQe ~",: 35 
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ÕppeSISU 
Oodatavad õpitulemused I Läbivad teemad Lõiming 

nr 
Jrk I T d 1 d -h' -' d eema ,a ateema ,po lmOlste 

1. Müüt, muistend, muinasjutt 
Müüdi olemus. Maailma loomise müüdid ja muistendid; eri rahvaste loomismüüte; Friedrich Robert I 1 
Faehlmanni müütilised muistendid. Eestlaste mütoloogiline maailmapilt: vaimud, haldjad, maa-alused, 
nõiad, targad, triksterid, vanapagan jt üleloomulikud olendid. Alusteoseid: Matthias Johann Eisen "Eesti 
mütoloogia", Karl Kello "Draakoni märgi all", Hasso Krull "Loomise mõnu ja kiri", Lennart Meri 
"Hõbevalge" jt Felix Oinas "Tuul heidab magama", August Kitzberg "Libahunt", Aino Kallas 
"Hundimõrsja", Andrus Kivirähk "Mees, kes teadis ussisõnu". Muinasjutt kui kiJjanduse ja müüdi 
vahelüli, kunstmuinasjutt: Anna Sakse "Lillemuinasjutud", Oscar Wilde "Õnnelik prints". Muinasjutu 
dekonstrueerimine: Paul-Eerik Rummo"Tuhkatriinumäng", Jaan Kaplinski "Kaks päikesf'. Võrdlev 
mütoloogia: rändmotiivid. Kunstnikumüüt: kiJjanik kui Looja. 

2. Pärimus kirjanduses 
Eepiline minevik. Sumeri "Gilgames". Vana-Kreeka müüdid ja nende töötlused: Sophokles "Kuningas I 2 
Oidipus", Albert Camus "Sisyphose müüt". Piibli müüdid ja nende töötlused: keskaegne draama 
"Aadama mäng", Dante Alighieri "Jumalik komöödia", Ain Kalmus "Juudas", Marie Under 
"Tuudaimimrujad". Eepos: Homeros "Ilias", "Odüsseia". Keskaegsed kangelaseeposed: "Vanem Edda", 
"Rolandi laul", "Laul minu Cidist", "Nibelungide laul", "Beowulf'. Rahvuseeposed: Elias Lönnrot 
"Kalevala", Friedrich Reinhold Kreutzwald "Kalevipoeg". "Kalevipoja" motiivid luules ja proosas. 
Argimütoloogia ja rahvapärimus. Müüt kitjanduses ja tänapäeva kultuuris (ideoloogias, massikultuuris; 
positiivsed ja negatiivsed eeskujud). Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", Mati Unt "Argimütoloogia". 

3. 
Pärimuse mõtestamine I 3 4 
Arhetüüp ja arhitekst. Arhetüüpsed teemad ja motiivid: leping kuradiga, ohverdamine, lahkumine ' 
kodunt, ohtuderikas vaimse kasvamise teekond ja kojujõudmine, saatus ja õnn jt. Vastandite võitlus: ilus 
ja inetu, hea ja kuri, põrgu ja paradiis, armastus ja kättemaks, sünd ja surm, õitseng ja hääbumine, 
kangelaslikkus ja kuritöö jm. Arhetüüpsed müüdimotiivid: kangelase eriline sünd, päritolu, vägiteod, 
ohud teel, surm, elu pärast surma. Arhetüüpseid tegelasi: Odysseus, Achilleus, Narkissos, Pygmalion, 
Sisyphos, Oidipus, Kain, Taavet, Koljat, Magdalena, Juudas, Ahasveerus, Hamlet, Faust, Robinson 
Crusoe, Gulliver, don Quijote, Don Juan, Casanova, Dracula jt; kurat, libahunt, kratt, hiiud, näkk, ingel, 

vaeslaps, Kalevipoeg, Vanapagan jt. Arhetüüpsed sümbolid ja kujundid: ring, rist, labürint, kolmjalg, 
kaheksakand, ilmapuu, välk, taevatäht, päikesevanker, jumalikud kaksikud jt; valge laev, sinilind, 
(sõnajala)õis, lahtised allikad, õnnemaa, paradiis, p§rgu_jm. Intertekstuaalne lähenemisviis: teose 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

väärtused ja kõlblus I ajalugu 

kunst 
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avamine teiste tekstide vormilisel või sisulisel taustal. 

Mõisted 
Argimütoloogia, arhetüüp (arhetüüpne teema, motiiv, kujund, tegelane, süzee), 
arhitekst, eepos, intertekstuaalsus, kangelaseepos, kunstmuinasjutt, muistend, mütoloogia, müüt, 
pärimus, rahvuseepos. 

TerviklikuIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb läbi vähemalt neli teostjärgnevast kitjandusteoste loendist. 
Margaret Atwood "Penelopeia", Mihhail Bulgakov "Meister ja Margarita", Maurice Druon "Zeusi I 4,6,7,8 
mälestused", Johann Wolfgang Goethe "Faust" (I osa), Herman Hesse "Stepihunt", Haruki Murakarni 
"Kafka mererannas", Viktor Pelevin "Õuduse kiiver", Terry Pratchett "Eric", Sophokles "Kuningas 
Oidipus", Anton H. Tammsaare "Põrgupõhja uus Vanapagan", Friedebert Tuglas "Maailma lõpus", 
Oscar Wilde "Dorian Gray portree", Jeanette Winterson "Taak". 

~ 



( 

( 

Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Valikkursus Teater, film ja kirjandus 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• mõistab draamakunsti aluseid ja teatri ning filmi tähendust meie kultuuris 
• tutvub meie teatri- ja filmiajalooga 
• loob seosed ilukirjanduse ja teatriga ning ilukirjanduse ning filmiga 
• arendab arutlusoskust, sõnastusoskust ning loovust 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) eristab peamisi draamaianre, nimetab nende tunnuseid ja olulisemaid draamateoseid; 
2) on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle kompositsiooni ja tegelasi; 
3) tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid; 
4) leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste meediumide vahel; 
5) arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib kujundikeeIt ning sõnastab oma 
vaatamiskogemuse; 
6) kirjutab teatri arvustus e, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud 
teatrimärke, või kirjutab filmiarvustuse; 
7) on külastanud õppeperioodi väItel vähemaIt üht teatrietendust või vaadanud selle 
salvestust ning on vaadanud vähemaIt üht kirjandusteose põhjal valminud filmi; 
8) seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavaIt tänapäeva eluolu ja -nähtustega, iseenda 
ning üldinimlike probleemide ja väärtustega; 
9) mõistab filmikujutise tinglikkust, filmikujundit kui tähenduse kandjat, rezissööri 
autorihoiakut ja sõnumit; 
10) võrdleb kirjandusteost ning selle põhjal valminud filmi, lähtudes filmi- ja kirjanduse 
poeetikast; 
11) arutleb filmi ja kirjandusteose esteetika ning seal väljendatud eetiliste väärtushinnangute 
üle, sõnastab oma vaatamis- ja lugemiskogemuse; 
13) oskab nimetada eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilme ja nende autoreid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. L. Epner. Kitzbergist Raudsepani. Tallinn: Koolibri, 1997 
2. A. Merilai, A. Saro, E. Annus. Poeetika. Gümnaasiumiõpik. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus, 2003 
3. S. Nootre. Kirjandusekõnetus. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Avita, 2004 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Teater, fIlm ja kirjandus planeeritud tundide arv: 35 

-

QppeSISU 
Oodatavad I Läbivad 
õpitulemused teemad 

Jrk I T d I d -hi _. d eema ,a ateema ,po mOlste 
nr 
1. 

2. 

3. 

4. 

Draama olemus 
Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv 
tegelane, avatud ja suletud tegelane. Näitleja ro11iloome. Draama keskendatus inimestevahelisele suhtlemisele ning elu I 3 
teatraalsusele. Draamateose aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja probleem Draamateose kompositsioon. Vaatus, stseen. 
Dramaatika zanrid 
Dramaatika põhizanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia. Ajaloolised zanrid: liturgiline draama, 
müsteerium, moralitee, miraakel. Commedia del!' arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater. Peiformance ja 
happening. Farss,jantja skets. Koomika liigid: situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemängja lugemisdraama. 
Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus. 
Teatri tähendus ja funktsioonid 
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja, muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja I 4, 5, 6, 8 
kostüümikunstniku rolllavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: dramatiseering, stsenaarium, libreto, lavastus, 
etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär. Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus. 
Mõisted 
Commedia del!' arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss, happening, intriig, jant, karakter, 
karakterikoomika, komöödia, konflikt, kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, miraakel, monoloog, 
moralitee, müsteerium, peiformance, projektiteater, remark, repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, skets, stseen, I 3 
stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus. 
Käsitletavaid draamateoseid 
Merle Karusoo "Meie elulood" või "HIV"; August Kitzberg "Kauka jumal"; Mart Kivastik "Külmetava kunstniku I 2, 7 
portreed Viinistu triloogia"; Andrus Kivirähk "Eesti matus" või "Voldemar"; Lydia Koidula "Säärane mulk ehk Sada 
vakka tangusoola"; Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid"; Madis Kõiv "Tagasitulek isa juurde"; Oskar Luts "Tagahoovis"; 
Hugo Raudsepp "Mikumärdi"; Paul-Eerik Rummo "Tuhkatriinumäng"; Juhan Smuul ,,Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea 
midagi"; Anton Hansen Tammsaare "Juudit" või "Kuningal on külm"; Jaan Tätte "Ristumine peateega ehk Muinasjutt 
kuldsest kalakesest" või "Sild"; Mati Unt "Phaeton, Päikese poeg"; Eduard Vilde "Tabamata ime". 
Film kui kirjandusteose tõlgendus 
Filmi ja küjanduse suhted. Eesti ja maailmakirjanduse klassika ainetel valminud filme. Kirjandusteost illustreeriv I 6,9, 10, 11 
ekraniseering ja kitjandusteose loominguline töötlus. Üht ja sama kirjandusteost erinevalt tõlgendavad filmid. 
Kitjandusteoste põhjal valminud väärtfilme. Kitjandusteose ja filmi võrdlevanalüüs. Filmikriitika. Filmiretsensiooni 
kirjutamine (ktli ei kitjutata teatriarvustust) 

kultuuriline 
identiteet 

väärtused ja 
kõlblus 

teabekesk
kond 

Lõiming 

eesti keel 

ajalugu 

ühiskonna
õpetus 

kunst 

muusika 
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Mõisted 
Autorifilm, detail, dramaturgia, filmikriitika, filmipoeetika, filmiretsensioon, kaader, kommertsfilm, motiiv, plaan, I 3 
produtsendifilm, rezissöörifilm, stsenaarium, süzee, väärtfilm. 

Käsitletavaid tllm.e ja kirjandusteoseid I l3 
Kursuse jooksulloeb õpilane läbi vähemalt ühe kirjandusteose ja vaatab selle põhjal tehtud filmi. 
1. "Georgica", rezissöör Sulev Keedus. Q Film, 1998. Stsenarist Madis Kõiv. 
2. "Hukkunud alpinisti hotell", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1979. Boriss Strugatski ja Arkadi Strugatski 
samanimelise jutustuse ainetel. 
3. "Ideaalmaastik", rezissöör Peeter Simm. Tallinnfilm, 1980. Karl Helemäe jutustuse motiividel. 
4. "Indrek", rezissöör Mikk Mikiver. Tallinnfilm, 1975. Anton Hansen Tammsaare romaani 
"Tõde ja õigus" II osa põhjal. 
5. "Karu süda", rezissöör Arvo Iha. Faama Film ja Cumulus Projekt, 2001. Nikolai Baturini samanimelise romaani 
ainetel. 
6. "Kolme katku vahel", rezissöörid Virve Aruoja, Jaan Tooming. ETV, 1970. Jaan Krossi samanimelise romaani 
ainetel. 
7. "Kõrboja peremees", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1979. Anton Hansen Tammsaare samanimelise romaani 
ainetel. 
8. "Mina olin siin", rezissöör Rene Vilbre. Stuudio Amrion, 2008. Sass Henno samanimelise jutustuse põhjal. 
9. "Nimed marmortahvlii", rezissöör Elmo Nüganen. OÜ Taska Productions, 2002. Albert Kivika samanimelise 
romaani ainetel. 
10. "Nipernaadi", rezissöör Kaljo Kiisk. TallinnfIlm, 1983. August Gailiti "Toomas Nipernaadi" ainetel. 
11. "Põrgupõhja uus Vanapagan", rezissöörid Grigori Kromanov, Jüri Müür. Tallinnfilm, 1964. Anton Hansen 
Tammsaare samanimelise romaani ainetel. 
12. "Surma hinda küsi surnuteit", rezissöör Kaljo Kiisk. Tallinnfilm, 1977. Stsenarist Mati Unt. 
13. "SügisbalI", rezissöör Veiko Õunpuu. Kuukulgur Film, 2007. Mati Undi samanimelise lühiromaani ainetel. 
14. "Tants aurukatIa ümber", rezissöör Peeter Simm. Eesti Telefilm, 1987. Mats Traadi samanimelise romaani ainetel. 
15. "Ukuaru", rezissöör Leida Laius. Tallinnfilm, 1973. Veera Saare samanimelise romaani ainetel. 
16. "Viimne reliikvia", rezissöör Grigori Kromanov. Tallinnfilm, 1969. Eduard Bornhöhe jutustuse "Vürst Gabriel ehk 
Pirita kloostri viimased päevad" ainetel. 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Valikkursus Kirjandus ja ühiskond 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• asetab kirjandusteosed konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse Ja 

mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb Ja 
inspireerib 

• vaatleb kirjandusteost ühiskonnaolude taustal, kus rolli mängivad ajastu olulisemad 
ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi 

• arutleb kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle 
• arutleb suurele lugejaskonnale ahvatlevate teoste üle (menu- ja hittkirjandus) 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja 
vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 
2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses 
või rahvuskirjanduses; 
3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 
kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 
4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist 
vastava vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 
5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 
6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori 
luuletuskogu ja analüüsinud neid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. J. Talvet. Maailmakirjandus, 2. osa 1. Gümnaasiumiõpik. Tallinn: Koolibri, 2001 
2. E. Annus, L. Epner, M. Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. 
Tallinn: Koolibri, 2006 
3. A. Lunter. Gilgamesist "Puhastuseni". Gümnaasiumi kirjanduskonspektid. 
Tallinn: Koolibri,2011 
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Õppeaine: Kirjandus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Kirjandus ja ühiskond planeeritud tundide arv: 35 -OppeSlSU 

nr 
Jrk 'T d 1 d -hi _. d eema ,a ateema ,po mmste 

Oodatavad 
õpitulemused 

Läbivad teemad Lõiming 

1. Kirjandus ja polütlka 
Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade maaraJana. Kirjandus ideoloogia levitamise teenistuses. I 
Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. Autori positsioon 
ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaiki j ad. Keelatud autorid: pagulaskirjanikud 
(Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, uku Masing, Artur Alliksaar jt), 
dissidendid (Aleksandr Solzenitsõn, Johnny B. jt). Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja 
käsikirjad (Albert Kivikas "Nimed marmortahvlii", Paul-Eerik Rummo "Saatja aadress" jt). Keelatud 
teemad: rahvuslus (Hando Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu ,,Keegi ei 
kuule meid", Jaan Kruusvall ,,Pilvede värvid" jt), metsavendIus (Ene Mihkelson "Katkuhaud" jt), 
religioon (Ain Kalmus "Juudas", uku Masingu luule jt) jne. 

Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph 
Brodsky luule; Mihhail Bulgakov ,,Koera süda" või Günter Grass ,,Plekktrumm" või Imre I 3 
Kertesz"Saatusetus" või Milan Kundera "Olemise talumatu kergus" või Boris Pasternak ,,Doktor 
Zivago"või Viktor Pelevin "Ornon Ra" või David Michell "Pilveatlas" või Bernhard Schlink 
"Ettelugeja"jt). ,,Kadunud põlvkond", sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest Hemingway või 
ErichMaria Remarque või Arved Viirlaid "Ristideta hauad"). Düstoopia (Aldous Huxley ,,Hea uus 
ilm"või George Orwell ,,1984" jt). 

Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper ,,Maailina lõpp Hiiumaal" või Camilla von 
Stackelberg "Tuulde lennanud lehed"). 

2. I Kirjandus ja mõttevoolud 
(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 
Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). I 4 
Idamaiste usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann 
Hesse "Siddhartha" või Jerome David Salinger ,,Franny ja Zooey" või Jaan Kaplinski luule jt). 
Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). 
Postkolonialistlik vaatepunkt kirjanduses (HanifKureishi või Arundhati Roy või Salman Rushdie jt). 

kultuuriline identiteet I eesti keel 

ajalugu 

väärtused ja kõlblus I kunst 

ühiskonnaõpetus 

i 

I 

I 



3. 

f", .1"""\ 

Newage'i eluviisi kajastusi ilukitjanduses (Carlos Castaneda "Teekond Ixtlani" jt). 

Esseistika ja arvustus 
Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kitjutamisviisi valik. Esseemeistreid 
(Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, Hando Runnel jt). I 5 
Raamatusarjad: ,,Eesti mõttelugu", ,,Avatud Eesti raamat" jt. 
Esseekogumikud: ,,Eesti mütoloogiad", "Uued mütoloogiad" jt. 
Kirjanduse uurimise võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 
Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

Mõisted 
Düstoopia, eksistentsialism, essee, kirjanduskriitika, kirjandusteadus, menukirjandus, naisvaatepunkt, 
newage, postkolonialism, psühhoanalüüs, sotsialistlik realism, sõjaromaan, zenbudism, taoism, 
tsensuur, utoopia. 

TerviklilmIt käsitletavad teosed 
Õpilane loeb vähemalt kolm pikemat proosa- või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus I 2, 6 
nimetatud autoriteIt. 
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Ainevaldkond "Võõrkeeled" 

Õppeained: 

inglise keel (B2) 
vene keel (Bl) 

saksa keel 
hispaania keel 

hiina keel 
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mIS võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

81.1 tase 

1 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

KUULAMINE 
Saab aru vahetus suhtlussituatsioonis kuuldust, kui vestlus on tuttaval, 
igapäevaeluga seotud teemal. 
Mõistab tele- ja raadiosaadete ning filmide sisu, kui teema on tuttav ja pakub 
huvi ning pilt toetab heliteksti. 
Saab aru loomuliku tempoga kõnest, kui hääldus on selge ja tuttav. 

LUGEMINE 
Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega faktipõhiseid tekste (nt 
kirjad, veebiväljaanded, infovoldikud, kasutusjuhendid). 
Mõistab jutustavat laadi teksti põhiideid ning suudab jälgida sündmuste arengut. 
Suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja internetist. Oskab kasutada 
kakskeelseid tõlkesõnastikke. 

3 RAAKIMINE 
3.1. Oskab lihtsate seostatud lausete ga rääkida oma ko gemustest j a kavatsustest. 
3.2. Suudab lühidalt põhjendada oma seisukohti. 
3.3. On võimeline ühinema vestlusega ja avaldama arvamust, kui kõneaine on tuttav. 
3.4. Kasutab õpitud väljendeidja lausemalle õigesti; spontaanses kõnes esineb vigu. 
3.5. Hääldus on selge ja kõne ladus, kuid suhtlust võib häirida ebaõige intonatsioon. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.1. Oskab kirjutada õpitud teemadel lühikesi jutustavat laadi tekste, milles 

väljendab oma tundeid, mõtteid ja arvamusi (nt isiklik kiri, e-kiri, b1ogi). 
4.2. Koostab erinevaid tarbetekste (nt teadeanne, kuulutus). 
4.3. Suhtleb online-vestluses (nt MSN). 
4.4. Oskab kasutada piiratud hulgal teksti sidumise võtteid (sidesõnad, asesõnaline 

kordus). 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. New Headway 4th edition Intermediate SB, WB. 
2. Grammarway 4. 
3. Additional material on the Internet. 



(', ~ 

Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Inglise keel (B1.1) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl ~eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti ja teised riigid: One world quiz; We1come to our Vt. Bl.l taseme Keskkond ja jätkusuutlik areng; Ajalugu, 
world; Pros & cons ofbringing up a family in another country; Statistics ab. õpitulemused kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; geograafia, 
jobs and money in the UK; Write a letter to anEngIish friend; London- kultuuriline identiteet; emakeel, 
France's 6th-biggest city; Amazing facts; The British economy. teabekeskkond; majandusõpe, 

tehnoloogia ja innovatsiooon; matemaatika, 
väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpet. 

1.2 Eesti ja maailm: Eesti riikja rahvas: What is a typical family in Estonia? Elukestev õpe ja karjääri Ajalugu, 
Statistics ab. jobs and money in Estonia; Foreign people living in Estonia; planeerimine; geograafia, 
Estonian economy. keskkond j a j ätkusuutlik areng; emakeel, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; majandusõpe, 
kultuuriline identiteet; matemaatika, 
teabekeskkond; ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
väärtused ja kõlblus 

1.3 Eesti ja maailm: Eesti keelja eesti meel. Bringing up a family in another Elukestev õpe ja karjääri Ajalugu, 
country; Foreign people living in Estonia. planeerimine; geograafia, 

kultuuriline identiteet; emakeel, 
teabekeskkond; ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

2.1 Kultuur ja looming: Kultuuritraditsiooonja tavad: Sounding polite; What's Kultuuriline identiteet; Kokandus 
cooking? väärtused ja kõlblus 

2.2 Kultuur ja looming: Kultuur kui loominl(: A song Blue Monday; Scottish Elukestev õpe ja karjääri Ajalugu, 
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artist, born and bred. planeerimine; geograafia, 
kunstiõpetus, 

kultuuriline identiteet; muusika 
väärtused ja kõlblus 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Elukeskkond: Worlds apart. Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
planeerimine; geograafia, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.1 Haridus ja töö: Haridus: Sounding polite. Kultuuriline identiteet; Majandusõpe, 
väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpet. 

4.2 Haridus ja töö: Tööelu: Dave Teford - police offieer and surfer; The offiee; Elukestev õpe ja katjääri Emakeel, 
The world ofwork; The queen of fast food on Japanese trains. planeerimine; Übiskonnaõpet. 

kodanikualgatus ja ettevõtlikus; 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsion; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid ja inimestevaheline suhtlus: A Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
class surveyab. your classmates; Is your family typieal?; My favourite dayof planeerimine; geograafia, 
the week; The life of a hard-working future king; Free time aetivities; Making keskkond ja jätkusuutlik areng; ühiskonnaõpet. 
small talk; An informalletter; Letters and emails - Formal and informaI; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 
Adjeetives that deseribe eharaeter. kultuuriline identiteet; 

väärtused ja kõlblus 
I 

Inimene ja ühiskond: Ühiskond kui eluavalduste kogum: Countries that Ajalugu, 
I 

5.2 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 
have royal families. kultuuriline identiteet; 

geograafia, 
ühiskonnaõpet. 
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väärtused ja kõlblus 

Keeleteadmised: 
Grammar: Present, Past, Present Perfect (ülevaatlik kordamine); Auxiliary 
verbs (do, be, have); Questions & negatives (Where were you born? He 
doesn 't live in Madrid); Short answers (Yes, 1 have. No, he didn 't); Spoken 
English - sounding polite "Did you have a good day?" "Yes, I did. I went 
shopping. "); Present Simple & Continuous (What does she do? What's she 
doing?); State verbs (like, know, understand); Passive (People are employed ... 
rm being served) How ofien ... ? (Hardly ever, twice a year). 
Vocabulary: Parts of speech: verb, adjective, noun, adverb; Spelling & 
pronunciation: vowel sounds; Word formation (active, actor, action); Words 
that go together ([all in love); Keeping vocabulary records; Positive & 
negative adjectives (hard-working, bad-tempered); Free time activities (go 
cycling, keepirgjit, a recipe, to peel). 
Everyday English: Everyday situations (1 need to make an appointment. A 
medium latte, please. Have here or take away?); Making small talk (lt's such 
an old city, isn 't it? I was born in ... but 1 live in ... Oh, good. Really? Have 
you? Who do you workfor?); Sofiening a negative comment (A bit late, not 
very big). 
Reading: The lives of two families from different parts of the world; Charles, 
Prince ofWales - the private & public man. 
Listening: A world in one family: Ana from Spain and her son, Xabier talk 
about living in England. Song: Matthew & Son. 
Speaking: Lifestyles; Comparing two families from different parts of the 
world; Discussing the pros & cons ofbringing up a family in another country; 
Acting out everyday situations. How ofien do you do things?; Whichjob 
deserves most money?; The role ofmonarchy; Talking about your free time. 
Writing: An Informalletter: Finding & correcting mistakes in a modelletter; 
Writing a letter to a friend, correcting each other's letters; Letters & emails: 
Differences in formal & informaI writing; Beginning & ending of letters & 
emails; Emailing an old friend with news. 

~ ~-



("'. I"""". 

Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ 2. (2.) _ teema nimetus: Inglise keel (B1.l) II }Jlaneeritud tuf!dide arv: 35 

õ 
Jo .IL 

Jrknr Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti ja teised riigid: Birth, marriage and death; Tips Vt. B1.l taseme Keskkond ja jätkusuutiik areng; Ajalugu, 
for visitors to Britain and Estonia. õpitulemused kultuuriline identiteet; geograafia, 

teabekeskkond; matemaatika, 
tervis ja ohutus; inimeseõpetus, 
väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpet. 

1.2 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas: Do you think a lot of children are Keskkond ja jätkusuutiik areng; Ajalugu; 
spoilt these days? What should today's parents do? kultuuriline identiteet; geograafia; 

väärtused ja kõlblus inimeseõpetus; 
ühiskonnaõpet. 

1.3 Eesti ja maailm: Eesti keelja eesti meel: Rules and laws in Estonia; Kodanikualgatus ja ettevõtIikkus; Ajalugu; 
Famous people that we admire. kultuuriline identiteet; geograafia; 

väärtused ja kõlblus inimeseõpetus; 
ühiskonnaõpet. 

2.1 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Vineent Van Gogh, the Kultuuriline identiteet; Ajalugu, 
genius unrecognized in his own lifetime; Smash! Clumsy visitor destroys tervis ja ohutus, geograafia 
priceless vases; A Shakespearean tragedy: Romeo & Juliet; Estonian folk väärtused ja kõlblus küjandus, 
tales; Billionaire rips a hole in his Picasso worth $139 million kunstiõpetus, 

ühiskonnaõpet. 

2.2 Kultuur ja looming: Kultuuritraditsiooonja tavad: Romeo and Juliet: Kultuuriline identiteet; Ajalugu, 
Whose fault was the tragedy? Is thirteen too young to fall in love? The tervis ja ohutus; geograafia, 
first time I fell in love. väärtused ja kõlblus kirjandus, 

ühiskonnaõpet. 

3.1. Keskkond ja tehnoloogia: Elukeskkond: Song - I believe. Keskkond ja jätkusuutiik areng; Keskkonnaõpet., 
väärtused ja kõlblus muusika, 
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tehnoloogia 

3.2 Keskkond ja tehnoloogia: Tehnoloogia: Computers and hi-teeh toys. Keskkond j a j ätkusuutlik areng; Keskkonnaõpet. , 
tehnoloogia ja innovatsioon; tehnoloogia 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.1 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus: Couples who didn't have or haven't Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
had an easy romanee; Couples who are well-suited - Why do they go kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; inimeseõpetus; 
well together?; Kids who have it all; The farmer and his sons; The kultuuriline identiteet; ühiskonnaõpet. 
Emperor and his daughters; The pain and pleasure ofbeing a teenager. tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

4.2 Haridus ja töö: Haridus: Edueation in Victorian England; Your Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
parents' and grandparents' sehooldays. väärtused ja kõlblus ühiskonnaõpet. 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid: Rules for life; Song - I Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
believe; Mother Teresa ofCa1cutta; Earliest memories. keskkond ja jätkusuutlik areng; keskkonnaõpet., 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; inimeseõpetus 
kultuuriline identiteet; ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus: Couples who didn't Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
have or haven't had an easy romanee; Couples who are well-suited- keskkond j a j ätkusuutlik areng; inimeseõpetus, 
Why do they go well together?; Making an opinion stronger; Modem kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; ühiskonnaõpet. 
dilemmas; Polite requests and offers; Tourist finds her mystery man; Do kultuuriline identiteet; 
you have good manners?; Rules that were made to be broken. teabekeskkond; 

tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

Keeleteadmised: 
Grammar: Past Simple & Continuous (He worked in London. He was 
studying art.); Past Perfect Simple & Continuous (He had fallen in love. 
He 'd been drinking.); Used to (He used to wake up at 6.); Adviee, 
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obligation & penmssion: Moda1 & re1ated verbs (You should check 
onlineo You must tell your neighbours. They can get married at 16. You 
are allowed to go. Children had to go to school. They didn 't have to 
work.). 
Vocabulary: Spelling & pronuneiation (good /gudl, food Ifu:dl, male, 
mail, /u:/ truth, tooth, juice). Lost sounds (ehocolate, foreign); Phrasa1 
verbs: Litera1 &idiomatie (she took her boots off. His business has taken 
off. The flight tookoff on time); Separab1e & inseparab1e (He turned it 
on. She takes qfter him.). 
Everyday English: Giving opinions (He 's really great, isn 't he? 
Definitely! Mmm! That 's rubbish!) & making an opinion stronger (just 
awful, absolutely adore); Po1ite requests & offers (Tll give you a lift. Do 
you thinkyou could ... ? Can you tell me ... ? Wouldyou mind ... ?) 
Reading: A Shakespearean tragedy: Romeo & Ju1iet: The 10ve story in -
eartoons; Kids who have it all: Bringing up kids in the 1970s and now. 
Listening: The first time I fell in 1ove: Three peop1e ta1k about their 
experienees of early 1ove; Dictation: Transeribing a summary of an 
interview; Rules for life: Three people talk about their personal 
philosophies; Song: I believe, by Ian Dury; Song: Our house. 
Speaking: A Shakespearian tragedy: Retelling the story of Romeo & 
Juliet from pietures; Shakespeare & his plays; Falling in love - Who do 
we fall in love with? Whieh eouples are well suited? Laws in Britain & 
in Estonia; What's important to you in life? Bringing up ehildren & 
household mIes. 
Writing: Writing a story & linking ideas; Writing a folk tale or fairy tale 
& a biography. 

-
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Inglise keel (Bl.l) III planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P: peslsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti keel ja ee~i meel/Eesti ja Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
teised riigid: My cause for concem; Life in 2060. keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

1.2 Eesti ja maailm: Eestija teised riigid: The heart of the home - the Keskkond ja jätkusuutlik areng; Ühiskonnaõpet. 
kitchen; In a department store. kultuuriline identiteet; 

tehnoloogia ja innovatsioon; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming / Kultuuritraditsioonidja Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
tavad: Life in 2060. keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 
kultuuriline identiteet; Keemia 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3.1 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond / Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Tehnoloogia: My cause for concem; Life in 2060. keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
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kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3.2 Keskkond j a tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Ajalugu, 
Things our grandehildren may never see: Making predietions; World kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
weather warnings; Long hot summer for Australian farmers; Friends of the kultuuriline identiteet; Keskkonaõpet. , 
earth. teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 

tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3.3 Keskkond ja tehnoloogia: Elukeskkond: The heart of the home - the Keskkond ja jätkusuutlik areng; Kokandus, 
kitehen. kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 

tehnoloogia ja innovatsioon; 
väärtused ja kõlblus 

3.4 Keskkond ja tehnoloogia: Tehnoloogia: Roeket man. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 
teabekeskkond; Tehnoloogia, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4 Haridus ja töö: Life in 2060. Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 
kultuuriline identiteet; Keemia, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 



(\ 

'" 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa: Life in 2060. Things our Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
grandchildren may never see: Making predictions; World weather keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
warnings; Long hot summer for Australian farmers; Friends of the earth. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 

kultuuriline identiteet; Keemia, 
teabekeskkond; Keskkonnaõpet., 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus: Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Emakeel 
Contented Cate and depressed Dave; My elosest relative. Making kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Psühholoogia, 
arrangements; Information questions and getting information. Rocket man; kultuuriline identiteet; Ajalugu, 
Lottery winner Mandy is off to see the world; A place of my own; My tehnoloogia ja innovatsioon; Füüsika, 
favourite room. tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 

väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene ja ühiskond: Ühiskond kui eluavalduste kogum: My cause for Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
concem; In a department store. keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

Keeleteadmised: 

Grammar: Future forms: Will, going to, Present Continuous (What will 
the world be !ike? Things are going to change. We 're meeting James at 
11. OO.) Future possibilities - may, might, could (The earth may get 
warmer. Temperatures might rise. What could happen?) Information 
questions (What 's she like? What does she look !ike? How is she? How 
talllbig. .. ? TiVhat colourlsizelmake ... ? Which floorlpart of town ... ? How 
farllong ... ? How muchlmany ... ?) 
Vocabulary: Word building: Suffixes (prediction, excitement); Prefixes 
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(impossible, disagree, reaet); Changing word stress ('advertise, 
ad 'vertisement); Describing people ,places & things (He 's good jim/very 
sociable. Its cosy/on the 4th fioor.); Adjectives (-ed/-ing: amazing, 
amazed); Adjective + noun (sandy beach); Compound adjectives (well
dressed); Adverbs (-lyand not-ly: simply,jully, just, too); Verb + adverb 
(wait patiently). 
Everyday English: Arranging to meet (I was wondering if we could meet. 
rll just get my diary. We could have coffee. Why don 't we ... ? Let 's .. .) 
Making suggestions. In a department store (Toys & babywear, Ladies' 
fashions, Stationary, What size do you take? Keep your receipt.); Signs 
(Buy two, get one free. Final dearance). 
Reading: Life 50 years from now: Life in 2060: An international group of 
scientists make their predictions; The heart of the home: My kitchen (three 
women's kitchens in three different countries). 
Listening: World weather warnings: Weather forecasts from around the 
world; Rocket man: Steve Bennett, scientist & space traveler; Spoken 
English - pretty (The weather was pretty bad.) My elosest relative; Adding 
emphasis (My father I don 't get on with. What I !ike about her is ... The 
thing I love about him is .. .). 
Speaking: Discussion: Changes in the environment; Space tourism; 
Predictions ab. the future; Making arrangements to meet; Your most 
treasured possessions; Your kitchen; First-bornlsecond-born children; Who 
do you feel elosest to in your family? 
Writing: Writing a talk ab. an issue that concerns you; Describing a place. 

.~ 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~~orranumber: 4. (4.) .. teema nimetus: Inglise keel (B1.l) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p r>eslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti keel ja eesti meel: Things Vt. B1.1 taseme õpitulemused Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
I'm passionate about. planeerimine; Keskkonnaõpet. , 

keskkond ja jätkusuutlik areng; Ühiskonnaõpet. 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

1.2 Eesti ja maailm: Eesti ja teised riigid: Going to work in Afriea. Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
planeerimine; Geograafia, 
keskkond ja jätkusuutlik areng; Ühiskonnaõpet. 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

2.1 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: JK Rowling - Author and Elukestev õpe ja katjääri Kitjandus, 
billionaire; Calvin Klein - A passion for fashion; Who's who?; The life of planeerimine; Ühiskonnaõpet. 
David Roekney. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
väärtused ja kõlblus 
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2.2 Kultuur ja looming: Kultuuritraditsioonidja tavad: The beautiful game Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
- F oootball around the world. planeerimine; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kehal. kasvatus, 
kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond / Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
Tehnoloogia: Dangerous journeys in history. Saved by an elephant. The planeerimine; Geograafia, 
22-year weekend break. keskkond ja jätkusuutlik areng; Psühholoogia 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.1 Haridus ja töö: Haridus: Applying for a film courseo Elukestev õpe ja katjääri Emakeel, 
planeerimine; Kitjandus, 
teabekeskkond; Karjääriõpe 
väärtused ja kõlblus 

4.2 Haridus ja töö: Tööelu: Going to work in Africa; Interview with a Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
stuntwoman. planeerimine; Geograafia, 

keskkond ja jätkusuutlik areng; Kehal. kasvatus, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 
kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa / Inimene kui indiviid: Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
Fears and phobias; The 22-year weekend break; Things I'm passionate planeerimine; Keskkonaõpet. , 
about. keskkond ja jätkusuutlik areng; Psühholoogia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
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kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus: Elukestev õpe ja katjääri Emakeel 
Don't worry mum! Have you ever. .. ? ; How long ... ?; Every-day English: planeerimine; Ühiskonnaõpet. 
Making the right noises; Body language & Travel and numberso kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene ja ühiskond: Ühiskond kui eluavalduste kogum: Dangerous Elukestev õpe ja katjääri Ajalugu, 
joumeys in history; The beautiful game - Foootball around the world. planeerimine; Geograafia, 

keskkond ja jätkusuutlik areng; Kehal. kasvatus, 
kodanikualgatus ja ettevõt-ikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

Keeleteadmised: 

Grammar: Present Perfect Simple & Continuous (She 's lived in Seotiand. 
She 's been writing since 1990.); Passive (Millions have been said.); 
Adverbs (just, yet, already); Time expressions (for 10 years, since the 
1970s); How long ... ? (How long are you herefor? How long have you 
been here?); Verb pattems: Verb + -ing (enjoy swimming, thinkingof 
staying); 
Verb + infinitive (need to warn, make themfeel); Adjective + infmitive 
(impossible to see); The reduced infinitive (I'd love to! You promised to.). 
Vocabulary: Likes & dislikes (adore, loathe, keen on, erazy about, fond 
of); Body language (bite, clap, hug, liek,point a gun, kneel down to pray); 
Idioms (see eye to eye, You are pulling my leg!). 

I 



('. 

Everyday English: Making the right noises: Agreement, sympathy, 
pleasure, & surprise (Brilliant! Fair enough. You 're kidding! You didn 'tl) 
Wide voice range; Travel & numbers: Commas & decimaI points (5,000; 
6.5) Time (13.45); Numbers one by one (63565055); Percentages (30%); 
Fractions 2/3). 
Reading: FootbalI-a global passion: FootbalI past & present; Dangerous 
joumeys in history. 
Listening: Jack, aged 10 talks about Harry Potter; 5 people 1alk about their 
passions; Fears & phobias: 3 people talkabout what they are afraid of & 
the psychologist's view. Song: Somewhere only we know. 
Speaking: Roleplay: Interviewing Calvin Klein; Have you ever ... ? 
(conversations about your life experiences); You feelings about footbalI; 
Things you feel passionate about; True & false facts about your life; 
People & their phobias; Exchanging information. 
Writing: Describing a person - Facts & opinions; Writing a story: 
Organization, information, creating interest, and descriptive language. 

.~ 
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Õppeaine: In2lise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, ilUS võimaldab autentses võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

B1.2tase 

1 KUULAMINE 
1.1 Suudab üldiselt jälgida pikema mõttevahetuse põhipunkte eeldusel, et 

kõneldakse üldkeeles ja hääldus on selge, saab kuuldust aru, taipab nii peamist 
sõnumit kui ka üksikasju. 

1.2 Suudab jälgida loengut, kui teema on tuttav, sõnastus lihtne ja jutu ülesehitus 
selge. 

1.3 Mõistab lihtsamat tehnilist või suunavat infot. 
1.4 Suudab järgida üksikasjalikke juhtnööre. 
1.5 Mõistab enamiku salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 
1.6 Mõistab suurt osa telesaatest (nt intervjuust, lühiloengust), kui räägitakse 

suhteliselt aeglaselt ja selgelt. 

2 LUGEMINE 
2.1 Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste 
2.2 Suudab leida vajalikku infot pikemast tekstist. 
2.3 Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. 
2.4 Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine). 
2.5 Mõistab käsitletava teema arutluskäiku. 
2.6 Oskab konteksti põhjal tuletada juhuslike tundmatute sõnade tähendust Ja 

järeldada lausete mõtet, kui arutlus e teema on tuttav. 
2.7 Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
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3 RÄÄKIMINE 
3.1 Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist; 
emakeele mõju võib märgata. 

3.2 Väljendab ennast üsna vabalt, suudab ettevalmistuseta vestelda, kui kõneaine on 
tuttav, vajaduse korral küsib abi. 

3.3 Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 
3.4 On võimeline katsetama endajaoks uusi sõnastusviise ja väljendeid, asja tuuma 

jm olulist sõnastada, lihtsustades vajaduse korral sõnumit. 
3.5 Oskab läbi mõelda, kuidas asja tuuma jm olulist sõnastada, lihtsustades 

vajaduse korral sõnumit. 
3.6 Oskab katkenud vestlust uuesti alustada, kasutades teistsugust taktikat. 
3.7 Oskab resümeerida juttu, artiklit, vestlust, arutelu, intervjuud ja 

dokumentaalkirjutist, -filmi või -saadet ning avaldada nende kohta arvamust ja 
vastata täpsustavatele küsimustele. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab koostada erinevatest allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte. 
4.2 Oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi. 
4.3 Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mIS ei 

takista kirjutatu mõistmist. 
4.4 Oskab kokku panna eri allikatest pärineva info ja teha sellest teistele 

kokkuvõtte. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle. Kasutab tuttavas 
olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele mõju. Tuleb ette 
vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. New Headway 4th edition SB, WB. 
2. New Headway 3rd edition Upper-Intermediate. 
3. Grammarway 4. 
4. Additional material on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Inglise keel (B1.2) V planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

I Eesti ja maailm: Eesti ja teised riigid: Microprocessors - The biggest Vt. B1.2 taseme Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
thing since the invention of the wheel; Architecture old and new; A õpitulemused keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
famous town or city. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Arvutiõpetus, 

kultuuriline identiteet; Füüsika, 
teabekeskkond; Keemia, 
tervis ja ohutus; Kunstiõpetus, 
väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Architecture old and new. Keskkond ja jätkusuutlik areng; Kunstiõpetus, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
väärtused ja kõlblus 

3.1 Keskkond ja tehnoloogia: Elukeskkond / Tehnoloogia: Architecture old Keskkond ja jätkusuutlik areng; Kunstiõpetus, 
and new. A famous town or city. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ajalugu, 

kultuuriline identiteet; Geograafia, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

3.2 Keskkond ja tehnoloogia: Tehnoloogia: Microprocessors - The biggest Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
thing since the invention of the wheel; $100 laptops for the world' s keskkond ja jätkusuutlik areng; Arvutiõpetus, 
ehiIdren; Dealing with money; Searns; What do you do on the Net? kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 

kultuuriline identiteet; Keemia, , 

teabekeskkond; Majandusõpe, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Matemaatika, 

I -- -- ------------- -- - --
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tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõ Ib Ius 

4.1 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus / Haridus: Billy's story. Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Psühholoogia, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Pedagoogika, 
kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.2 Haridus ja töö: Haridus / Tööelu: The victim meets the burglar. $100 Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Psühholoogia, 
laptops for the world's children; What do you do on the Net? keskkond ja jätkusuutlik areng; Arvutiõpetus, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet 
kultuuriline identiteet; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus / Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Psühholoogia, 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: Improbable condititons & uureal kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
situations; The victim meets the burglar; What do you do on the Net? kultuuriline identiteet; 

tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus: Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Psühholoogia, 
Billy' s story. What kind of friend are you?; Do you have a social kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Pedagoogika, 
conscience? kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 

tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene kni ühiskond: Inimene kui indiviid / Ühiskond kui eluavalduste Kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
kogum: Lost and found. teabekeskkond; 

väärtused ja kõlblus 

5.4 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus: Dealing with money; I Kultuuriline identiteet; Ajalugu, 
need one of those things. It all went wrong. teabekeskkond; Emakeel, 

tehnoloogia ja innovatsioon; Matemaatika, 
väärtused ja kõlblus Majandusõpe, 
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Psühholoogia, 
Ühiskonnaõpet. 

Keeleteadmised: 

Grammar: Conditionals: Second conditionals (If I were him, I'd tell the 
teacher.); Third conditionals (If th ey 'd listened, he wouldn 't have run 
away.); might have done/could have done (You might/could have had an 
accident.); should have done (He should have askedfor help.); Noun 
phrases; Artides (a/the/no anicle); Possessives (their equipment / theirs); 
al1/everything (Microchips control everything. All digital devices.); 
Reflexive pronouns & each other (I cut myself. We love each other.). 
Vocabulary: Words with similar meaning (shocked/stunned; 
delighted/over the moon; alone/lonely; win/beat); Compound nouns 
(railway station, headlight, tea bag, teacup, handcuffs, footprint). 
Everyday English: Dealing with money (Is service included? Put in YJUr 
PIN number and press ENTER. The current cleared balanee ... I gave you 
a [20 pound note. What's the exchange rate?); I need one of those things 
(It 's one of those things you use ... I need some of that stujJ. .. It 's used 
for ... It 's made of. .. It 's a kind of. . .); Stress patterns. 
Reading: The victim meets the burglar - How restorative justice can help 
criminals and their victims; Architecture old & new - Meet me at St. 
Paneras. London's new Eurostar station. 
Listening: A social conscience: Five people describe a difficult situation-
what did they do? Spoken English: just (I've just read a great book. I'm 
just tired, that 's all. I just love your coat!); 5 people talk about what they 
use the Internet for; Descriptions: Identifying objects; Spoken English: 
also, as well, too (I 'm also selling some of my old stuff. I update my Sat 
Nav system as well. I get trajJic reports too). 
Speaking: What would you have done in the same situation? Exchanging 
information: Comparing the stories; Forms ofpunishment and aims of 
imprisonment; Websites you like & what the Internet represents; Your 
favourite building. 
Writing: Pros & cons; Arguing for and against (In my opinion ... Another 
point is that .. .); W riting a description of a city. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Inglise keel (B1.2) VI planeeritud tundide arv: 35 

õ p [lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti keel ja eesti meel: People vt. B 1.2 taseme Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
who changed the world. What on earth has happened? õpitulemused kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 

kultuuriline identiteet; teabekeskkond; Psühholoogia 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

1.2 Eesti ja maailm: Eesti ja teised riigid: Man wakes up after being in a Keskkond ja jätkusuutlik areng; Ajalugu, 
coma for 19 years. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Bioloogia, 

kultuuriline identiteet; Psühholoogia, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: The Adventures of Sherlock Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Holmes; People who changed the world; Shakesper or Shakespeare? kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 

kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 
tehnoloogiaja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Tehnoloogia: People who changed the world. Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 
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kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4 Haridus ja töö: Haridus I Tööelu: The Adventures of Sherlock Holmes. Elukestev õpe ja kaIjääri planeering; KiIjandus, 
Ajob interview; an interview with a bank manager. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Emakeel, 

kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa I Ühiskond kui Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
eluavalduste kogum: Fact or fiction? Man wakes up after being in a coma keskkond ja jätkusuutlik areng; Bioloogia, 
for 19 years; Optical illusions; Arnie the terrier finds his way home after kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
two years. kultuuriline identiteet; Füüsika, 

teabekeskkond; Keemia, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Keskkonnaõpe, 
tervis ja ohutus; Psühholoogia, 
väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviidlInimestevaheline suhtlus: Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Emakeel, 
Ask Bella; Ways of speaking. Expressing attitude; A thank-you email; kultuuriline identiteet; KiIjandus 
You weren't listening! You know what they say ... teabekeskkond; Psühholoogia, 

tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene jaühiskond: Inimene kui indiviid I Ühiskond kui eluavalduste Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
kogum: People who changed the world. What on earth has happened?; keskkond ja jätkusuutlik areng; Kirjandus, 
I read it in the papers. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Keskkonnaõpet. 

kultuuriline identiteet; Psühholoogia, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 
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Keeleteadmised: 

Grammar: Modals of probability: Present (mustlcan 'tlmight/could be); 
Past (mustlcan 'tlmight have been); looks like/looks (It looks !ike a man. It 
looks red to me.); Spoken English: Expressing disbelief (What on earth 
has happened?); Reported speech (She said she was astudent.); Reported 
thoughts (I thought she was pretty.); Reported questions (I asked her what 
was happening? I wondered ifthere 'd been an aeddent.). 
Vocabulary: Phrasal verbs with out and up (work sth out I work out; make 
sth up / make up with sth; find out / break up); Reporting verb s (invite, 
persuade, explain); Ways ofspeaking (suggest, advise, shout, whisper, 
admit, deny). 
Everyday English: Expressing attitude (apparently, aetually, personally, 
to be honest); You know what they say: ClicMs (It 's not the end of the 
world. Better late than never. Rather you than me. It eould be worse.). 
Reading: The adventures of Sherlock Holmes: The Three Students; 
People who changed the world: Famous people, their ideas, and their 
impact on how people drink. 
Listening. Two people talk ab. aset of optical illusions; A telephone 
conversation ab. a burglary; A radio drama: Part 3 of the SherlockHolmes 
detective story; She didn't say that: Spotting inaccuracies in 5 
conversations; An interview with a singer. 
Speaking: Modem methods of crime detection, retelling a story round the 
c1ass; People from your country who changed ideas; Newspapers in your 
country; Talking ab. a current news story. 
Writing: Expressing attitude: An informalletter; Linking ideas using 
words and expressions (anyway, naturallY,fortunately, nevertheless); A 
thank-you email: Correcting mistakes in a model email and writing a 
thank-you letter. 

r"\ 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (7.) teema nimetus: Inglise keel (B1.2) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P !lesIsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1.1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas I Eesti keel ja eesti meeli eesti ja Vt. B 1.2 taseme Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Ajalugu, 
teised riigid: What an amazing coincidence! A home from home: Expat õpitulemused keskkond ja jätkusuutlik areng; Bioloogia, 
tales. Things I miss from home. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 

kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
teabekeskkond; 

tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

1.2 Eesti ja maailm: Eesti riikja rahvas I Eestija teised riigid: What's in the Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Geograafia, 
news? Explorers and travellers; Tony and Maureen Wheeler - The keskkond ja jätkusuutlik areng; Keskkonnaõpet. , 
founders of the Lonely Planettravel guides; Paradise lost; Dreams come kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ajalugu, 
true; Tashi Wheeler- girl on the move. kultuuriline identiteet; Kehaline kasvat. 

teabekeskkond; Keskkonnaõpet. , 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Paradise lost; Song - Don't Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Geograafia, 
Leave Home; Books and films; The Blind Assassin. keskkond j a j ätkusuutlik areng; Keskkonnaõpet., 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kirjandus, 
kultuuriline identiteet; Muusika, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 

-------_. __ ._ .... - ,-
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väärtused ja kõlblus 

3.1 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond lElukeskkond: A Elukestev õpe ja kar-jääri Geograafia, 
home from home: Expat tales; Tonyand Maureen Wheeler- The founders planeerimine; Ajalugu, 
of the Lonely Planet travel guides; Paradise lost, Tashi Wheeler - girl on keskkond ja jätkusuutlik areng; kodani- Keskkonnaõpet. , 
the move. W riting home & phoning home; A camping nightmare; House kualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
andhome. kultuuriline identiteet; 

teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3.2 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Tehnoloogia: Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Geograafia, 
Dreams come true; Explorers and travellers. What's in the news?; What an keskkond j a j ätkusuutlik areng; Kehaline kasvat. 
amazing coincidence! Living it up. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ajalugu, 

kultuuriline identiteet; Keskkonnaõpet. , 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.1 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus / Haridus: What an amazing Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
coincidence! Writing home & phoning home; Sang - Don't Leave Home; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Bioloogia, 
A camping nightmare. kultuuriline identiteet; Geograafia, 

teabekeskkond; Kehaline kasvat. 
tehnoloogia ja innovatsioon; Keskkonnaõpet., 
tervis ja ohutus; Muusika, 
väärtused ja kõ Ib Ius Ühiskonnaõpet. 

4.2 Haridus ja töö: Tööelu: Applying for a job; A home from home: Expat Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Emakeel, 
tales. keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 
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5.1 I~mene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus / Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
Uhiskond kui eluavalduste kogum: What's in the news?; Tashi Wheeler- keskkond j a j ätkusuutlik areng; Bioloogia, 
girl on the move; The money jigsaw; What an amazing coincidence! A kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
camping nightmare. Explorers and travellers kultuuriline identiteet; Keskkonnaõpet. , 

teabekeskkond; Kehaline kasvat. 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid: Things I miss from home; Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Bioloogia, 
Junko Tabei - The first woman to climb Everest; Spider-boy: The blind kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
sea hero. kultuuriline identiteet; Kehaline kasvat. 

teabekeskkond; Psühholoogia, 
tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus: Social expressions and Kultuuriline identiteet; Emakeel, 
the music of English; Exclamations; A good mate; Showing interest and väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 
surprise. 

Keeleteadmised: 

Grammar: The tense system: Simple, continuous, perfect; Active & 
passive; Spoken English (Been here two days. It 's kind of boring.); Present 
Perfect (He 's been to Vietnam He 's been staying in hostels.); Simple & 
Continuous (He works for IBM I 'm working with Jim.); Being imprecise 
(and stuff !ike that, :Drt of); Fillers (I mean !ike four in the morning.); 
Narrative tenses: Past Simple & Continuous, Past Perfect, active & 
passive; News & responses (Did you read that story about ... ? You 're 
kidding! I don 't get it.); The use of !ike (It was !ike reallyout of the 
ordinary.) 
Vocabulary: Compound words (lifestyle, home town, house-proud); Hot 
verbs: make, do (make way, do damage, I could do with a cup of tea. He 
made up the whole story.); Books & films (It 's a thriller set in New York. 
Has it been made into afilm? It stars Harrison Ford.). 
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Everyday English: Social expressions (Great to see you! Don 't 1 know 
youfrom somewhere); Exclamations (Wow! That 's amazing! What a 
brilliant idea! What rubbish!); Showing interest & surprise: Echo 
questions (A new boyfriend?); Reply questions ("He lives in a eastle. " 
"Does he? ''J. 
Reading: A home from home - 2 people describe their experiences of 
living abroad; Paradise lost - how tourism is destroying the object of its 
affection; Chapter One of The Blind Assassin, a novel by Margaret 
Atwood. 
Listening: People describe what they miss when they travel abroad; An 
interview with Tashi Wheeler ab. her travels as a child with her parents, 
who founded the Lonely Planet guides; The money jigsaw:- a news item 
from the BBC's Radio 4 Today programme. 
Speaking: Exchanging information ab. people who live abroad & 
discussing the pros & cons of living abroad; Information gap & roleplay
Tony & Maureen Wheeler; Dreams come true: things to do before you die; 
Retelling news stories; Talking ab. your favourite books & films. 
Writing: Applying for a job: A CV & a covering letter; Informalletters; 
Narrative writing: Using adverbs in narratives (1 used to go skiing 
frequently in winter.). 

~ 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (8.) teema nimetus: Inglise keel (B1.2) VIII planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti ja teised riigid: Nobody Vt. B 1.2 taseme Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
listens to us; A lifestyle survey; A business maze; Who's that girl?The õpitulemused keskkond ja jätkusuutlik areng; Emakeel, 
world's top conspiracy theories; Report writing - A consumer survey; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 
Advertisements; Odonga uses his loaf. Quiztime; Two famous brands. kultuuriline identiteet; Kunstiõpet., 

eabekeskkond; Geograafia, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Kehaline kasvat. 
tervis ja ohutus; Majandusõpe, 
väärtused ja kõlblus Matemaatika 

Muusika 
Ühiskonnaõpet. 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Quiztime; The world's top Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
conspiracy theories; Advertisements. keskkond ja jätkusuutlik areng; Emakeel, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
kultuuriline identiteet; Kehaline kasvat. 
teabekeskkond; väärtused ja kõlblus Kirjandus, 

Kunstiõpet., 
Loodusõpe, 
Muusika, 
Ühiskonnaõpet. 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Quiztime. :: Nobody listens to us; Report writing - A consumer survey. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 

keskkond ja jätkusuutlik areng; Kehaline kasvat. 
kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet 

-----_. __ ._--_ ... _---
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teabekeskkond; Muusika 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.1 Haridus: Pere ja kasvatus / Haridus / Tööelu: TeHing lies; My most Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
memorable lielHow do you see your future? Odonga uses his loaf keskkond ja jätkusuutlik areng; Majandusõpe, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.2 Haridus ja töö: Tööelu: "This is your captain speaking ... "; Jamie Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Oliver; Two famous brands; A business maze; Who's that girl?, Business keskkond ja jätkusuutlik areng; Emakeel, 
expressions and numbers; A business problem. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Majandusõpe, 

kultuuriline identiteet; Matemaatika, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsiooon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa / Inimene kui indiviid / Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ühiskonnaõpet. 
Ühiskond kui eluavalduste kogum: A lifestyle survey. How do you see keskkond ja jätkusuutlik areng; 
your future? Report writing - A consumer survey. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; 

kultuuriline identiteet; 
teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui indiviid / Inimestevaheline suhtlus / Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Kirjandus, 
Ühiskond kui eluavaldustekogum: Pop star and soap star in the snow. keskkond ja jätkusuutlik areng; Ajalugu, 
Telling lies; My most memorable lie!; Can you keep a secret? Catch me kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Majandusõpe, 
ifyou can - Frank Abagnale; The world's top conspiracy theories. kultuurilline identiteet; Ühiskonnaõpet. 
---------
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Nobody listens to us; Two famous brands. teabekeskkond; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.3 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus: Saying the opposite; Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Geograafia, 
Being polite; Song - I never loved you anyway; "This is your captain kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Emakeel, 
speaking ... "; The reunion; Emailing friends; Beginning and ending a kultuuriline identiteet; Matemaatika, 
telephone conversation; Business expressions and numberso väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

Keeleteadmised: 

Grammar: Questions & negatives (Who gave you that? Haven 't 1 told 
you before? Who with? 1 don 't think you are right. 1 hope not.); Spoken 
English: The questionHow come? (How come youdon't eat meat?); 
Future forms: will, going to, shall, is staying, leayes, will be doing, will 
have done; Spoken English: the word thing (Howare things? The thing 
is, .. .); Expressions of quantity (afew, a little, plenty of, haldlyany); 
InformaI expressions of quantity (loads of, masses of). 
Vocabulary: Prefixes (disbelief, incredible, imprabable); Antonyms in 
context (succesiful ljailure, generous/meanness); Rot verbs: take, put I 

(take years to do sth, put pressure on sb, Take your time. The shop takes 
I on extra staff. Put your cigarette out.); Words with variable stress 

('export/ex 'port, re 'fusel'refuse). 
Everyday English: Being polite (1 'm sorry to bother YOU. Could you 
possibly change a ten-pound note?); Telephone conversations: 
Beginning a call; Ending a call; Roleplay; Business expressions (Bear 
with me. I'l! email the infonnation as an attachment.); Numbers, 
fractions, decimaIs, dates, time, phone numbers, sports scores. 
Reading: Three ofthe world's most popular conspiracy theories; 
"Nobody listens to us" - a group of young adults are canvassed for their 
opinions on social issues and their ambitions. A profile of two famous 
brands - Starbucks and Apple Macintosh. 
Listening: "My most memorable lie!" - people confess to untruths; 
Arranging to meet - 3 friends decide a time and a place to get together; 

-----
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Radio advertisements - what's the produet? What's the selling point? 
Speaking: Diseussion: good & bad lies; Exehanging information ab. 
eonspiraey theories; Future possibilities in your life; Exehanging 
information ab. people arranging to meet; A lifestyle survey; Working on 
an advert; Exehanging information ab. famous bands; A business maze: 
opening a restaurant. 
Writing: Linking ideas & eonjunetions (whenever, so that, even 
though); Writing emails; A eonsumer survey: Report writing. 
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

1. omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentse s võõrkeelses 
keskkonnas iseseisvalt toimida; 

2. mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride samasusi ja erinevusi; 
3. suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4. on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates 

rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises 
töökeskkonnas; 

5. analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks 
õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused. 

Õpitulemused 

82.1 tase 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

KUULAMINE 
Mõistab keelt piisavalt, et saada aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal 
teemal, mis ei pruugi olla tuttav. 
Suudab mõista enamlevinud idiomaatilisi· ja argiväljendeid, tabades ära 
registrivahetuse. 
On võimeline jälgima pikka juttu isegi siis, kui selle ülesehitus ei ole selge ja 
kõiki mõtteseoseid ei panda sõnadesse. 
Mõistab salvestatud ja ringhäälingus leviva materjali sisu. 

LUGEMINE 
Loeb ja mõistab mitmeleheküljelisi tekste (nt artiklid, ülevaated, juhendid, 
teatme- ja ilukirjandus), mis sisaldavad faktiinfot, arvamusi ja hoiakuid. 
Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid raskusi võib olla idioomide 
mõistmisega. 
Oskab kasutada ükskeelset seletavat sõnaraamatut. 
Suudab hankida infot, mõtteid ja arvamusi spetsiifilistest allikatest. 

3 RAAKIMINE 
3.1 Kasutab mitmekesist sõnavaraja väljendeid, varieerib väljendusviisi. 
3.2 Kasutab keerukamaid lausestruktuure, kuid neis võib esineda vigu. 
3.3 Kõne tempo on ka pikemate kõnelõikude puhul üsna ühtlane; sõna- ja 

vormivalikuga seotud pause on vähe ning need ei sega suhtlust. 
3.4 Intonatsioon on enamasti loomulik. 
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3.5 Oskab esitada selgeid, järjekindla teemaarendusega kirjeldusi ja ettekandeid; 
oskab välja tuua olulisemad seisukohad ja väiteid kinnitavad üksikasjad. 

3.6 Oskab vahendada raamatu või filmi sisu ja kirjeldada oma muljeid. 
3.7 Suudab kaasa lüüa elavas arutelus, esitada poolt- ja vastuväiteid, põhjendades ja 

kaitstes oma seisukohti, ja kõnevooru üle võtta. 
3.8 Oskab rõhutada toimunu või kogetu olulisust, selgitada ja põhjendada oma 

vaateid. 
3.9 Oskab kõnetempo hoida enam-vähem ühtlase ka pikemate kõnelõikude korral. 
3.10 Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid grammatilisi vigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1 Oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi tegelikest või kujuteldavatest 

sündmustest ja oma kogemustest. Mõttekäik on selgelt jälgitav ja tekst järgib 
zanrinõudeid. 

4.2 Põhjendab oma seisukohti ja eesmärke. 
4.3 Võib esineda ebatäpsusi lausestuses, eriti kui teema on võõras. 
4.4 Oskab kasutada sünonüüme. 
4.5 Oskab kirjutada kirju, mis on seotud õpingute või tööga. Eristab isikliku ja 

ametliku kirja stiili. 
4.6 Oskab kirjutada seotud tekste konkreetsetel ja üldisematel teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, kommentaar). Oskab põhjendada oma seisukohti ja eesmärke. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
Valdab grammatikat küllaltki hästi. Ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu. Aeg
ajalt ettetulevaid vääratusi, juhuslikke vigu ning lauseehituse lapsusi suudab enamasti 
ise parandada. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. New Headway 3rd edition Upper-Intermediate SB, WB. 
2. Grammarway 4. 
3. Additional material on the Internet. 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (9.) teema nimetus: Inglise keel (B2.1) IX planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

I Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti keel ja eesti meeli Eesti ja Vt. B2.1 taseme Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
teised riigid: Getting married; Describing places - My favourite part of õpitulemused keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
town. At the supermarket; Song - A fast caro kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kirjandus, 

kultuuriline identiteet; Matemaatika, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Getting married; Jumbolair Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Kirjandus, 
- Home of jet pilot John Travolta; A night at the Oscars. keskkond ja jätkusuutlik areng; Tehnoloogia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3.1 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond: Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Chukotka, the coldest place on earth. General Knowledge Quiz on keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
Extremes: The thrilI seeker; Extreme experiences. We can work it out; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Emakeel, 
At the supermarket; Meet the Kippers; Song - Fast car; Everyday kultuuriline identiteet; Kitjandus, 
English: The world around; Describing places - My favourite part of teabekeskkkond; Matemaatika, 
town. tehnoloogia ja innovatsioon; Psühholoogia, 

tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

-- -
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3.2 Keskkond ja tehnoloogia: Elukeskkond / Tehnoloogia: Arguing your Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Kirjandus, 
ease - For and against; Jumbolair - Home ofjet pilot John Travolta. keskkond ja jätkusuutlik areng; Tehnoloogia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Geograafia, 
kultuuriline identiteet; Keskkonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus / Tööelu: Jumbolair - Home of jet Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Kirjandus, 
pilot John Travolta. Getting married; Arguing your ease - For and keskkond j a j ätkusuutlik areng; Tehnoloogia, 
against; Meet the Kippers. At the supermarket; Everyday English - The kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Emakeel, 
world around. kultuuriline identiteet; Matemaatika, 

tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa / Inimene kui indiviid: Elukestev õpe ja kar-jääri planeerimine; Geograafia, 
Jumbolair - Home of jet pilot John Travolta; The thrill seeker; Extreme keskkond ja jätku-suutlik areng; kodani- Kirjandus, 
experienees. kualgatus ja ettevõt-likkkus; kultuuriline Tehnoloogia, 

identiteet; tehnoloo-gia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus: We ean work it out; Kultuuriline identiteet; Emakeel, 
Online help.Exeiting news; Exaggeration and understatement; Not teabekeskkond; Kirjandus, 
getting on; A night at the Oscars; Everyday English - The world around. tervis ja ohutus, Psühholoogia, 

väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

5.3 Inimene ja ühiskond: Ühiskond kui eluavalduste kogum: At the Elukestev õpe ja karjääri planeerimine; Geografia, 
supermarket; Getting married; Arguing your ease - For and against; keskkond ja jätkusuutlik areng; Keskkonnaõpet., 
General Knowledge Quiz on Extremes. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Matemaatika, 

kultuuriline identiteet; Tehnoloogia, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 
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Keeleteadmised: 

Grammar: Modals & related words I (able to, manage to, bound to, 
supposed to, allowed to); Spoken English: Declarative questions (Your 
father arranged your marriage?); Questions expressing surprise (You 
paid how much?); Relative clauses (that, who, what, whose, which); 
Participles (the woman standing next to him, a game played by four 
people); Spoken English: Adding a comment with which (J bought an 
umbrella, which was just as weil.). 
Vocabulary: Hot verb: get (we get on weil. Get angry, get in touch, get 
out of doing the washing-up); Adverb collocatiorn; Adverbs & adjectives 
(very cold, absolutely freezing, quite nice). 
Everyday English: Exaggeration & understatement (rm crazy about 
you! rm rather fond of you!) 
Reading: "Meet the Kippers" - an article ab. grown-up children who 
won't leave home; "Chukotka, the coldest place on earth" - an article ab. 
a remote territory of Russia. 
Listening: Getting married - an Indian lady talks ab. her arranged 
marriage; Extreme experiences - people describe their experiences in 
extreme weather conditions. 
Speaking: The pros & cons of arranged marriages; Discussion: When 
should young people leave home? Making descriptions longer; Talking 
ab. your experiences of extreme weather. 
Writing: Arguing your case: For and against (First of all ... , not 
only ... but also); Describing places: My favourite part of town. 

~ 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema 2. I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: (10.) teema nimetus: Inglise keel (B2.l) X planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Eesti ja maailm: Eesti riik ja rahvas / Eesti keel ja ee~i meel/Eesti ja Vt. B2.1 taseme Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
teised riigid: What I want to talk about is ... õpitulemused keskkond j a j ätkusuutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Keskkonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; Kitjandus, 
teabekeskkond; tehnoloogia ja Psühholoogia, 
innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming: Friends past; The famous Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
four; Song - One of these things; Jim, who ran away from his nurse and kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kirjandus, 
was eaten by alion. kultuuriline identiteet; Ühiskonnaõpet. 

teabekeskkond; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond / Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Ajalugu, 
Tehnoloogia: Ötzi the iceman. How the West was won. keskkond ja jätku-suutlik areng; Geograafia, 

kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Keskkonnaõpet. 
kultuuriline identiteet; Kirjandus, 
teabekeskkond; Tehnoloogia, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Ühiskonnaõpet. 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 
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4.1 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus / Haridus: Friends Reunited. Parents; E1ukestev õpe ja katjääri planeerimine; Psühholoogia, 
The famous four; Jim, who ran away from his nurse and was eaten by a kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ajalugu, 
lion. kultuuriline identiteet; Kitjandus, 

teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

4.3 Haridus ja töö: Haridus: A teacher I'll never forget; What I want to Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Psühholoogia, 
talk about is ... kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Ühiskonnaõpet. 

kultuuriline identiteet; 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimestevaheline suhtlus / Ühiskond kui Elukestev õpe ja katjääri planeerimine; Emakeel, 
eluavalduste kogum: Friends past; Making your point. My [ITst love. keskkond ja jätkusuutlik areng; Ajalugu, 
Making assumptions; Song - One of these things; Formal and informaI kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Kitjandus, 
letters and emails - Do's and don' ts. The murder game - Who did it? kultuuriline identiteet; Psühholoogia, 

tehnoloogia ja innovatsioon; Ajalugu, 
väärtused ja kõlblus Geograafia, 

Keskkonnaõpet 
Ühiskonnaõpet. 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa; Inimene kui indiviid: Elukestev õpe ja kar-jääri planeerimine; Emakeel, 
Physical appearan:e and personality. Present and past habit; It all went Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; kultuu- Kitjandus 
wrong. What's she like?; A small disagreement; Jim, who ran away from riline identiteet; tervisja Ajalugu, 
his nurse and was eaten by alion. ohutus;väärtused ja kõlblus Psühholoogia, 

Ühiskonnaõpet. 

Keeleteadmised: 

Grammar: Expressing habit (She 's always borrowing my elothes. She 'll 
I 

I spend hours staring into space. My dad would read me a story. He used 
to work hard, but now he is retired.); Be used to doing (He 's a builder. 
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He 's used to working hard.); Spoken English: Intensifying compounds 
(scared stifI, dead ea.sy); Modal auxiliary verbs 2 (could have been, 
might have done, shouldn 't have gone, needn 't have bought); Spoken 
English: Expressions with modal verbs (You might as welt. I couldn 't 
help it.). 
Vocabulary: Homonyms (fine, match, hook); Homophones 
(where/wear, knows/nose); Synonyms (buddies/friends, deliciousltaste). 
Everyday English: Making your point (The point rm trying to make 
is ... 1fyou want my opinion .. .); Metaphors & idioms: the body (big
headed, on its last legs, finding my feet). 
Reading: "Friends past" - an artide ab. tre longest-running, most 
successful American sitcom Friends; "How the West was won" - the 
story of settlers in 19th -century America. 
Listening: A teacher 1'11 never forget - people describe a teacher who 
made alasting impression on them; Hilaire Belloc's "Cautionary Tales 
for Children". 
Speaking: Discussion: A teacher 1'11 never forget; Discussion: Your 
favourite TV programmes; The murder game - one man drops dead in a 
country house: a whodunnit game; Talking ab. children's stories. 
Writing: Writing for talking (What I want to talk about is ... ); Formal & 
informalletters & emails. 

~ 
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Õppeaine: B2-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema 3. I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: (11.) teema nimetus: Inglise keel (B2.l) XI planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 Eesti ja maailm: Eesti riikja rahvas / Eestija teised riigid: If only ... - Vt. B2.1 taseme Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
Rypothesizing about the past and the present; People of influence. The õpitulemused keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
holiday of a lifetime. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Keskkonnaõpet. 

kultuuriline identiteet; Kirjandus, 
teabekeskkond; Ühiskonnaõpet. 
tehnoloogia ja innovatsioon; 
tervis ja ohutus; 
väärtused ja kõlblus 

2 Kultuur ja looming: Kultuur kui looming / Kultuuritraditsioonid ja Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
tavad: You are never too old - A life in a day of Mary Robson; Song- kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Bioloogia, 
That's life. The interpretation of dreams. kultuuriline identiteet; Kirjandus, 

teabekeskkond; Muusika, 
tervis ja ohutus; Terviseõpetus, 
väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

3 Keskkond ja tehnoloogia: Geograafiline keskkond / Elukeskkond / Elukestev õpe ja kaJjääri planeerimine; Ajalugu, 
Tehnoloogia: If only... - Rypothesizing about the past and the present; keskkond ja jätkusuutlik areng; Bioloogia, 
Rave you ever wondered? - Answers to some important questions in life; kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Füüsika, 
Moans and groans. What a pain!; Larry follows his dream. Politeness kultuuriline identiteet; Geograafia, 
doesn't pay; You are never too old - A life in a day of Mary Robson; teabekeskkond; Keskkonnaõpet. 
She's a world-travelling, windsurfing OAP who refuses to act her age, The tehnoloogia ja innovatsioon; KiJjandus, 
holiday of a lifetime. tervis ja ohutus; Psühholoogia, 

väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 
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4.1 Haridus ja töö: Pere ja kasvatus / Haridus / Tööelu: Moans and groans; Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
You are never too old - A life in a day of Mary Hobson. If only... - keskkond j a j ätkusuutlik areng; Bioloogia, 
Hypothesizing about the past and the present; It's never too late. Politeness kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; KiIjandus, 
doesn't pay. My first crash; The pace oflife. kultuuriline identiteet; Psühhholoogia, 

teabekeskkond; Terviseõpetus, 
tehnoloogia ja innovatsioon; Geograafia, 
tervis ja ohutus; Keskkonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

4.2 Kmtuur ja looming: Kultuur kui looming; Haridus ja töö: Haridus / Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Füüsika, 
Tööelu: What a pain!; Song - That' s life; Larry follows his dream. kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Muusika, 

kultuuriline identiteet; Puidutöö, 
tervis ja ohutus; väärtused ja kõlblus Ühiskonnaõpet. 

5.1 Inimene ja ühiskond: Inimlf.ne kui looduse osa / Inimene kui indiviid / Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
Inimestevaheline suhtlus / Uhiskond kui eluavalduste kogum: If only ... keskkond ja jätkusuutlik areng; Geograafia, 
- Hypothesizing about the past and the present; Moans and groans. Happy kodanikualgatus ja ettevõtlikkus; Keskkonnaõpet. 
days; You are never too old- A life in a day of Mary Hobson; She's a kultuuriline identiteet; Bioloogia, 
world-travelling, windsurfing OAP who refuses to act her age; Song - teabekeskkond; Kirjandus, 
That's life. tehnoloogia ja innovatsioon; Psühholoogia, 

tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

5.2 Inimene ja ühiskond: Inimene kui looduse osa / Ühiskond kui Elukestev õpe ja kaIjääri planeerimine; Ajalugu, 
eluavalduste kogum: Have you ever wondered? - Answers to some keskkond ja jätkusuutlik areng; Bioloogia, 
important questions in life. The interpretation of dreams. People of kultuuriline identiteet; Füüsika, 
influence. teabekeskkond; Kirjandus, 

tehnoloogia ja innovatsioon; Geograafia, 
tervis ja ohutus; Ühiskonnaõpet. 
väärtused ja kõlblus 

Keeleteadmised: 

Grammar: Hypothesizing (I wish I knew the answer. I'd rather they 
hadn 't come. If only I'd told the tmthl); Spoken English: Expressions with 
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if (If all goes well ... If the worst comes to the worst.); Artides (a/an, the, 
one, zero article); Detenniners (each, every, no, none, both, either); 
Spoken English: Demonstratives & determiners (What 's that song? Every 
little helps.). 
Vocabulary: Word pairs (ups and downs, pros and cons, ifs or buts, 
slowly but surely); Hot words -life and time (get a life, kill time, dead on 
time). 
Everyday English: Moans & groans (rm fed up with ... ! What a pain! It 
drives me mad!); Linking and commenting (Personally, Anyway, 
Hopefully). 
Reading: "Have you ever wondered?" - the answers to some important 
questions in life; "You're never too old" - A life in the day of Mary 
Hobson, who gained her PhD aged 74. 
Listening: The interpretation of dreams - Paul' s amazing dream; Happy 
days - people talk about what makes them happyand unhappy. A song -
That 's life. 
Speaking: Practising a conversation; Describing your dreams; Discussion 
- the different ages of life, and their pros and cons. 
Writing: Narrative writing 2; Linking words & expressions (As soon as, 
Eventually, By thistime, Finally); Adding emphasis in writing; People of 
intluence - Michelangelo: sculptor, architeet, painter, and poet. 

~ 
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema l:susevõi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teel1J.Cl nimetus: Ettevalmistus riigieksamiks planeeritud tundide arv: 35 

-

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 

nr 

1 Kirjutamine • oskab 10etuja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 
1.1 konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt • oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 

(pool)ametlik kiri • oskab kirjutada elulookirjeldust (CV); 
1.2 arvamustekst (essee või aruanne) • oskab kirjutada kirjeldavaid, analüüsivaid ja arutlevaid kirjandeid, referaate ja lühiartikleid ajalehele; 

• tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida teatmeteoste abil; 
• oskab liigendada ja vormistada erinevaid tekste. 

2 Kuulamine • suudab jälgida raadio- ja TV-uudiseid ja -teateid, et saada vajalikku infot; 
2.1 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase; 

leidmine etteantud valikute hulgast) • suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
2.2 lühivastusega ülesanne (teksti mõttevahetusest (nt väitius), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

täiendamine vajaliku infoga) • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu; 
2.3 sobitamisülesanne (kuuldu ja kirjaliku • teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 

loetelu kokkusobitamine) võõrkeelset teksti kuulates; 
• suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi; 
• suudab jälgida lühiloengut (5-10 min) ning eristada sellest olulist infot. 

3 Lugemine • suudab lugeda funktsionaalstiililt erirevaid tekste, nende hulgas mitmesuguseid kasutusjuhendeid; 
3.1 sobitamisülesanne • suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on vihjatud) ja autori eesmärke; 

(pealkirja/väitelküsimuse ja tekstilõigu • oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
kokkusobitamine) • oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, erinevaid kirjapilte; 

3.2 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu (liitsõna 
leidmine etteantud valikute hulgast) üksikkomponendid ja sõnaliited); 

3.3 pangaga lünkülesanne (tekstist kustutatud • teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 
lause/ tekstiosa leidmine pangast) võõrkeelset teksti lugedes; 

3.4 sobitamisülesanne (sõnade ja nende • oskab leida õpitava võõrkeele vahendusel infot erinevatest allikatest, seda valida ja kasutada; 
ükskeelses sõnastikus oleva määratiuse • oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja teatmeteoseid. 
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kokkusobitamine) 

4 FCeelestruktuurid • saab aru teksti peamisest mõttest; 
4.1 valikvastustega lünkülesanne • kasutab korrektselt keelestruktuure 
4.2 avatud lüngaga ülesanne (teksti • omab ulatuslikku sõnavara ja väljendab end täpselt 

täiendamine puuduva sõna või fraasiga) 
4.3 sõnamuutmisülesanne (sõna sobivasse 

vormi panemine) 
4.4 vigade leidmine ja parandamine 

5 Rääkimine • oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti; 
5.1 monoloog, mis põhineb väitel, ning • kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 

sellele järgnev suunatud vestlus • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
5.2 piltide kirjeldamine, võrdlemine, • oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel; 

vastandamine • oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste 
kohta; 
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid. 

-- ------ --
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Õppeaine: Inglise keel (B2) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: valik teema nimetus: Ettevalmistus rügieksamiks planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused 

nr 

1 Kirjutamine • oskab loetuja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 
1.1 konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt • oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 

(pool)ametlik kiri • oskab kirjutada elulookirjeldust (CV); 
1.2 arvamustekst (essee või aruanne) • oskab kirjutada kirjeldavaid, analüüsivaid ja arutlevaid kirjandeid, referaate ja lühiartikleid ajalehele; 

• tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida teatmeteoste abil; 
• oskab liigendadaja vormistada erinevaid tekste. 

2 Kuulamine • suudab jälgida raadio- ja TV -uudiseid ja -teateid, et s:tada vajalikku infot; 
2.1 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja mõttefraase; 

leidmine etteantud valikute hulgast) • suudab jälgida abstraktset teemakäsitlust (nt vestlus, loeng, ettekanne) ja saab aru keeruka sisuga 
2.2 lühivastusega ülesanne (teksti mõttevahetusest (nt väitlus), milles kõnelejad väljendavad erinevaid seisukohti; 

täiendamine vajaliku infoga) • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu; 
2.3 sobitarnisülesanne (kuuldu ja kirjaliku • teab oma emakeeles enamkasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 

loetelu kokkusobitamine) võõrkeelset teksti kuulates; 
• suudab eristada kuuldu detaile ja järjestada sündmusi; 
• suudab jälgida lühiloengut (5-10 min) ning eristada sellest olulist infot. 

I 

3 Lugemine • suudab lugeda funktsionaalstiililt erirevaid tekste, nende hulgas mitmesuguseid kasutusjuhendeid; 
3.1 sobitamisülesanne • suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on vihjatud) ja autori eesmärke; 

(pealkirja/väite/küsimuse ja tekstilõigu • oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
kokkusobitamine) • oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone, jooniseid, skeeme, erinevaid kirjapilte; 

3.2 valikvastustega ülesanne (õige vastuse • oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud elementide kaudu (liitsõna 
leidmine etteantud valikute hulgast) üksikkomponendid ja sõnaliited); 

3.3 pangaga lünkülesanne (tekstist kustutatud • teab oma emakeeles kasutatavate rahvusvaheliste sõnade tähendusi ning oskab neid teadmisi kasutada 
lause/ tekstiosa leidmine pangast) võõrkeelset teksti lugedes; 

3.4 sobitamisülesanne (sõnade ja nende • oskab leida õpitava võõrkeele vahendusel infot erinevatest allikatest, seda valida ja kasutada; 
ükskeelses sõnastikus oleva määratlus e • oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid ja teatmeteoseid. 
kokkusobitarnine) I 

I 
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4 Keelestruktuurid • saab aru teksti peamisest mõttest; 
4.1 valikvastustega lünkülesanne • kasutab korrektselt keelestruktuure 
4.2 avatud lüngaga ülesanne (teksti • omab ulatuslikku sõnavara ja väljendab end täpselt 

täiendamine puuduva sõna või fraasiga) 
4.3 sõnamuutmisülesanne (sõna sobivasse 

vormi panemine) 
4.4 vigade leidmine ja parandamine 

5 Rääkimine • oskab vestelda põhitemaatika ulatuses ning esitada ja põhjendada oma vaateid ja seisukohti; 
5.1 monoloog, mis põhineb väitel, ning • kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 

sellele järgnev suunatud vestlus • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
5.2 rollimäng - intervjuu • oskab suhelda võõrkeeles nii vahetult kui ka telefoni teel; 

• oskab vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada oma mõtteid ühiskondlike probleemide ja sündmuste 
kohta; 
• oskab vestluses vajadusel kasutada kompensatsioonistrateegiaid. 



Õppeaine: Sotsiaal-poliitiline ja juriidiline inglise keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi Euroopa Liidu (EL) loomise algusest, sealhulgas lepingutest, millele 

tugineb tänane EL; 
• saab teadmisi EL loomise põhjustest, vajadusest ja võimalikest arengusuundadest; 
• saab teadmisi EL ühistest majanduslikest ja poliitilistest eesmärkidest; 
• saab teadmisi EL siseturust, sealhulgas Neljast Vabadusest; 
• saab teadmisi El institutsioonidest, sealhulgas Eesti poliitikute ja saadikute tööst; 
• saab teadmisi EL otsuste vastuvõtmise protsessist, sealhulgas Eesti võimalustest seda 

mõjutada; 
• saab teadmisi Eestist kui EL liikmesriigist, Eesti kohustustest, õigustest ja võimalustest 

Euroopa Liidus; 
( • omandab sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku sõnavara; 

• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliseIt kui kirjalikult; õpib argumenteerituIt vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab sotsiaal-poliitilist kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate EL liikmesriikide kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme ja neid 

arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

( Õpilane 
1. on omandanud teadmisi Euroopa Liidus ajaloost ja loomise põhjustest; 
2. on omandanud teadmisi Eestist Euroopa Liidus, liitumise põhjustest ja tuleviku 

tegevuspoliitikatest; 
3. on laiendanud sotsiaal-poliitilistel teemadel rääkimiseks ja kirjutamiseks vajaliku 

sõnavara; 
4. on omandanud oskuse hankida uut teavet EL institutsioonide veebilehekülgedelt; 
5. on omandanud oskuse vastu võtta ja edastada infot; 
6. on arendanud õpioskusi ja tööharjumusi; 
7. on arendanud suhlusvalmidust ja -julgust; 
8. on arendanud väljendusoskust nii suuliseIt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
9. on omandanud avarama pilti EL tulevikuväljavaadetest ja arenguvõimalustest; 
10. on õppinud tundma erinevate EL liikmesriikide kultuurija suhtlemisnorme, arvestab 

nendega; 
11. on salliv, koostöövalmis ja tolerantne. 



( 
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Kasutatav õppevara 

1. Girta Päi. English for European Integration. Õpik. 
2. Girta Päi. English for European Integration. Supplementary materials. 
3. EL institutsioonide kodulehekülgedeloleva informatsiooni põhjal koostatud 

õppematerj alid. 
4. Audio-ja videosaIvestused EL tippkohtumistest koos töölehtedega. 
5. BBCWorldja Euronews päevauudised koos töölehtedega. 
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Õppeaine: Sotsiaalpolütilineja juriidiline inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Social and Political English I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

I Euroopa Liidu (EL) loomine. Tagasivaade ajalukku. Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
1.1 Sõjajärgne olukord Euroopas. Churcilli üleskutse. Kas sõltumatute planeerimine Eesti keel 

riikide ühendus või keskvõimuga föderaalriik? Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
1.2 1952 a. Pariisi Lepingja1957. a. Rooma Leping kui EL tugisambad. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
1.3 1986. a. Ühtne Euroopa Akt Kultuuriline identiteet Karjääriõpetus 
1.4 1992. aasta Maastrichti leping (ametlik nimetus Euroopa Liidu leping). Teabekeskkond Ajalugu 

kolme samba poliitika (majanduskoostöö, ühine välis- ja Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
julgeolekupoliitika, õigus- ja siseküsimustealase poliitika) Tervis ja ohutus 

1.5 Lissaboni Leping (13. detsembril 2007). Ettevalmistamine, esialgse Väärtused ja kõlblus 
konstitutsiooni mahahääletamine ja selle põhjused referendumitel, 
vastuvõtmine. Miks Lissaboni leping ei ole konstitutsioon. 

1.6 Euroopa Komisjoni presidendi aastakõne EL (tagasivaade aastale, 
tulevikunägemus) 

2 EL institutsioonid Vt. 1. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Parlament planeerimine Eesti keel 
2.2 Euroopa Liidu Nõukogu Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Euroopa Ülemkogu Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
2.4 Euroopa Komisjon Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 
2.5 Otsuste vastuvõtmise protsess Euroopa Liidus. Hääletamisviisid. Teabekeskkond Ajalugu 
2.6 Volinike määramine Euroopa Komisjoni ja parlamendisaadikute Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 

valimine. Tervis ja ohutus 
2.7 Meetmed vältimaks EL kodanike võõrandumist EL institutsioonidest. Väärtused ja kõlblus 

..... - .... L. 
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Õppeaine: Sotsiaalpoliitiline ja jurüdiline inglise keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. teema nimetus: Social and Politieal English II planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1 Euroopa Liidu siseturgja ühisraha. Vt. l. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
1.1 Neli Vabadust, kuidas need parendavad EL kodanike elu- ja äritegevust. planeerimine Eesti keel 
l.2 Euroopa ühisraha loomise vajadus. Ühisrahaga liitumise kriteeriumid. Keskkond j a j ätkusuutlik areng Majandusõpe 

Liitumine kui valik või kohustus. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
1.3 Euro rahatäht (milliseid sümboleid kannavad eri liikmesriikide Kultuuriline identiteet Katjääriõpetus 

rahatähed ja mündid, turvaelemendid jne) Teabekeskkond Ajalugu 
1.4 Eesti liitumine ühisrahaga. Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
l.5 Eurotsooni kriisi põhjused. Liikmesriikide riigivõlad, selle põhjused. Tervis ja ohutus 
l.6 Euroopa Finantsstabiilsusfond Väärtused ja kõlblus 
l.7 Euroopa Stabiilsusmehhanism 

2 Eesti Euroopa Liidus Vt. l. leht 1-11 Elukestev õpe ja katjääri Inglise keel 
2.1 Euroopa Liidu laienemine. planeerimine Eesti keel 
2.2 Eesti liitumine 2004. Keskkond ja jätkusuutlik areng Majandusõpe 
2.3 Eesti võimalused mõjutada EL otsuste tegemise protsessi. Ettevõtlikkus Inimeseõpetus 
2.4 Eesti poliitikud ja saadikud EL institutsioonides. Kultuuriline identiteet Katj ääriõpetus 

Teabekeskkond Ajalugu 
Tehnoloogia ja innovatsioon Ühiskonnaõpetus 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 

--
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Õppeaine: Inglise ärikeel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
• omandab laia majandus-, pangandus-, ärialase sõnavara; 
• õpib hankima uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
• oskab vastu võtta ja edastada infot; 
• arendab õpioskusi ja tööharjumusi; 
• arendab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
• arendab oma väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; õpib argumenteeritult vaidlema, 

oma seisukohti kaitsma, arendab esinemisoskust; 
• kujundab kriitilist mõtlemist; 
• avardab maailmapilti; 
• õpib tundma erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme ja neid arvestama; 
• arendab sallivust ja koostöövalmidust. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. omab teadmisi tänapäeva majandusest ja ärikorraldusest; 
2. laiendab oluliselt majandus-, pangandus-, ärialast sõnavara; 
3. oskab hankida uut teavet statistiliste materjalide, tabelite, diagrammide jms. abil; 
4. oskab vastu võtta ja edastada infot; 
5. on arendanud oma õpioskusi ja tööharjumusi; 
6. omab suhtlusvalmidust ja -julgust; 
7. omab head väljendusoskust nii suuliselt kui kirjalikult; oskab argumenteeritult vaielda, 

oma seisukohti kaitsta, areneb esinemisoskus; 
8. omab avarat maailmapilti; 
9. tunneb erinevate maade kultuuri, käitumis- ja suhtlemisnorme, arvestab nendega; 
10. on salliv, koostöövalmisja tolerantne. 

Kasutatav õppevara 

1. Check Your Vocabulary for Law by D. Riley Peter Collin Publishing 
2. Check Your Vocabulary for Banking and Finance by D. Riley Peter Collin Publishing 
3. Check Your Vocabulary for Business by D. Riley Peter Collin Publishing 
4. Executive Listening by M. Waistell Nelson Business English 
5. Key Words in the Media by B. Mascull Collins Cobuild 
6. The Language of Business English by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
7. The Language of Business English. Workbook by N. Brieger and S. Sweeney Longman 
8. Business Class by D. Cotton, S. Robbins Nelson BuSiness English 
9. Business Vocabulary in Practice by S. Robbins Collins Cobuild 
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranurnber: 1. teema nimetus: Business English I planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 

1 What is Business English? General business voeabulary vt. 1. leht 1-10 1. Elukestev õpe ja katjääri inglise keel 
1.1 Abbreviations. Business initials. planeerimine eesti keel 
1.2 Offiee supplies. Filing equipment. Photoeopying. Offiee 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng majandusõpe 

machines. 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.3 Idioms. Two-part verbs. Two-word expressions. Opposites. 4. Kultuuriline identiteet karjääriõpetus 

Useful adjeetives. 5. Teabekeskkond 

2 Work and Employment 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 
7. Tervis ja ohutus 

2.1 Jobs. Edueational baekground. 8. Väärtused ja kõlblus 
2.2 Employment and job hunting. 
2.3 Hiring and Firing. Remuneration. 
2.4 Industrial relations. 
2.5 Employees: Equal opportunities. Inereasing produetivity. 

3 Management 
3.1 What sort of manager are you? X and Y theory managers. 
3.2 Management and leadership styles. Organisational culture. 
3.3 Managerial positions: Job titles. 
3.4 The role of managers. Human resourees management. Training. 

Planning. 
3.5 SWOT analysis. 

4 Intereultural awareness 

- -_. 
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Õppeaine: Inglise ärikeel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. teema nimetus: Business English II planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1 Brands. Marketing 1. Elukestev õpe ja karjääri inglise keel 
1.1 Marketing and Sales. planeerimine eesti keel 
1.2 Brands, brand management 2. Keskkond ja jätkusuutlik areng majandusõpe 
1.3 Advertising 3. Ettevõtlikkus inimeseõpetus 
1.4 Market research. Product life cyc1e. Pricing. 4. Kultuuriline identiteet karjääriõpetus 

2 Phrasal verbs in business context 
5. Teabekeskkond 
6. Tehnoloogia ja innovatsioon 

3 Sales 7. Tervis ja ohutus 
3.1 Sales and Distribution. 8. Väärtused ja kõ Ib Ius 
3.2 Orders and stock control. 
3.3 Retailing. Sales methods 

4 Money and Finance 
4.1 Numbers and figures. 
4.2 Banking rates, indexes, accounts 

5 Describing trends. Describing the structure of an organisation 
--- --
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Õppeaine: Vene keel (BI) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane 10. klassis: 
omandab võõrkeele tasemel A2+ ; • 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

huvitub võõrkeelte õppimisest; 
kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida 
vajalikku 

infot ka teistes valdkondades; 
julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles; 
suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 
oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 
tunneb huvi õpitava keele maa kultuuri ja kirjanduse vastu; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1. mõistab õpitud teemade ulatuses õpetaja ja teiste õpilaste kõnet vestluses; 
1.2. mõistab erinevate kõnelejate olmeteksti ja telefoni teel edastatud teateid eeldusel, 

et need on lähedased standardkeelele; 
1.3 oskab eristada selgelt väljendatud tooni ja suhtumist, panna tähele rõhuasetusi ja 

mõttefraase; 
1.4 oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

( elementide kaudu; 

2 KÕNELEMINE 
2.1. kasutab vastavale võõrkeelele omast intonatsiooni, rütmi ja rõhku; 
2.2. tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada; 
2.3. oskab suhelda õpitud teemade ulatuses nii vahetult kui ka telefoni teel; 
2.4. oskab õpitud teemade ulatuses vahetada infot, esitada küsimusi ja väljendada 

oma mõtteid; 

3 LUGEMINE 
3.1. suudab määratleda teksti peaideed (mis on kas välja öeldud või millele on 

vihjatud); 
3.2 oskab leida tekstist vajalikku või huvipakkuvat infot; 
3.3. oskab teksti mõistmiseks kasutada pealkirju, illustratsioone; 
3.4. oskab tuletada tundmatute sõnade tähendust konteksti abil temale tuntud 

elementide kaudu (liitsõna üksikkomponendid ja sõnaliited); 
3.5. oskab kasutada eriliigilisi sõnaraamatuid. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.1 tunneb õigekirja ja lausemärgistusi, vajaduseloskab neid kontrollida 

teatmeteoste abil; 
4.2. oskab täita ankeete ja vastata küsimustikele; 
4.3. oskab kirjutada teateid, kirju; 
4.4. oskab loetu ja kuuldu põhjal märkmeid teha, olulist kokku võtta; 

5 Grammatika korrektsus 
kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu 

grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise 
ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. AHTH.IJ:ea MeTca 

2. AHTH.IJ:ea MeTca 

yqe6HHK pyccKoro 5I3bIKa «TBOH c06eCe.IJ:HHK» TarrJIHHH 
Koolibri" 1997 
pa6oQa5I TeTpa.IJ:h K YQe6HHKY pyccKoro 5I3hIKa «TBOH 
c06ece.IJ:HHK» TarrJIHHH Koolibri 1997 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 10 I Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Vene keel (Bl) I planeeritud tundide arv: 35 

---- -~ -- -

õ 'I! [leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 

06YQalOIIJ;He TeMbi: 
1. r,n;e H KaK MbI OT,n;bIXaJIH? 
2. ]JerKo JIH 6bITb y-qeHHKoM? 
3. ropo,n; Ha HeBe. 

TeMaTHKa pa3BHTHB YCTnoü H llHChMennoü peQH: 
1. qeJIOBeK H 06Il(eCTBO 
1.1.5.1 - KaK JIH-qHOCTb, 
1.2.pOJIH -qeJIOBeKa B 06Il(eCTBe, 
1.3.o6Il(eHHe C ,n;pyrHMH, 
1.4.B3aHMOOTHOmeHH51 B mKOJIe, 
1.5.JIerKO JIH 6bITb y-qeHHKoM 
2. IIpHpo,n;a H OKPY)I(aIOIl(a5I cpe,n;a 
2.1 oxpaHa rrpHpo,n;bI, 
2.2 KJIHMaT H pecypcbI, 
2.3 ropo,n; H ,n;epeBH51, 
2.4 OT,n;bIX Ha rrpHpo,n;e . 
3. qeJIOBeK, HaYKa H TeXHHKa 
3.1 !1mp006Il(eCTBo H ero rrp06JIeMbI . 
4. POCCH5I 
5.1 rroe3,n;Ka B CaHKT-IIeTep6ypr, 
5.2 ero HCTOPH51 H ,n;ocTOrrpHMe-qaTeJIbHOCTH 
5. ,ZJ;BH)I(eHHe H TpaHcrropT 
6.1 ,n;BH)I(eHHe B ropo,n;e H BHe ero, 
6.2 TypHCTH-qeCKHe rroe3,n;KH 

- - '--- -~ - - - -
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IIo6mopeHue OCH06 ZpaMMamUKU 

eymeCTBHTeJIbHOe 
1. PO.ll, HMeH cymecTBHTeJIbHbIX. 
2. LIHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 
3. eKJIOHeHHe: 
3.1. TepMHHbI pooumellbHblu naoeJIC, oamellbHblu naoeJIC, 6uHumellbHblu 

naoeJIC, m60pUmeJlbHblU naoeJIC, npeOllOJICHblU naoeJIC, npeolloz; 

3.2. BorrpocbI p0.ll,HTeJlbHOrO, .lI,aTeJIbHOrO, BHHHTeJIbHOrO, TBOpHTeJIbHOrO H rrpe.ll,JIo)J(Horo 
rra.ll,e)J(eH: (y, Oll51, 6e3,Hem) KOZO? lJezo?; (K) KOMY? lJeMY? ; KOZO? lJmo? ryoa?; (c) 
KeM? lJeM? ; 0 KOM? 0 lJeM? zoe? 

4. IIa.ll,e)J(H. 
3.1. MMeHHTeJIbHbIH rra.ll,e)J(: 

OCHoBHmI, Ha'IaJIbHaH <popMa cymecTBHTeJlbHoro, OTBe'IaeT Ha BOrrpOCbI (KTO? 'ITO?) 
rrpeMO)J(eHHH BblcTyrraeT B POJIH rrOMe)J(amero. 

3.2. PO.ll,HTeJlbHbIH rra.ll,e)J(: 
4.2.1. Ee3 rrpe.ll,JIOroB. 
4.2.2. C rrpeMoraMH: Y, IB, C, OKOJIO, OT, ,[1,0, HAIIPOTHB, B KOHll,E, IiE3, ,[I,JIH 
4.3. ,lJ;aTeJIbHbIH rra.ll,e)J(: 
4.3.1. Ee3 rrpeMoroB 
4.3.2. C rrpeMoraMH: K, no 
4.3. BHHHTeJIbHbIM rra.ll,e)J(. 
4.4.1. Ee3 rrpe.ll,JIoroB. 
4.4.2. C rrpeMoraMH: B, HA 
4.5. TBOpHTeJIbHbIH rra.ll,e)J(. 
4.5.1 Ee3 rrpeMoroB. 
4.5.2. e rrpeMoraMH: e, 3A, HA,lJ;, IIEPE,lJ; 
4.6. IIpe.ll,JIo)J(HbIH rra.ll,e)J(. 
4.6.1. C rrpe.ll,JIOraMH: 0, B. HA 

rJIarOJI 
1. 06pa30BaHHe JIH'IHbIX <pOPM HacTOHmero BpeMeHH rnarOJIOB I crrpH)J(eHHH: nOMozamb, 

6KJllOlJamb, npUZJlaUWmb 

2. 06pa30BaHHe JIH'IHbIX <pOPM HaCTOHIl(erO BpeMeHH rJIarOJIOB II crrpH)J(eHHH: nOllYlJUmb, 

6KJllOlJUmb, npUZJlaCUmb 

3. 06pa30BaHHe <pOPM rnaroJIOB rrpome.ll,mero BpeMeHH 
4. 06pa30BaHHe <pOPM rJIaroJIOB 6Y.ll,ymero BpeMeHH 
5. B03BpaTHbIe rJIarOJIbI, HX crrpH)J(eHHe: oozo6apU6ambC5I, 6CmpelJambC5I, 

C06em06ambC5I, npolllambc5I 

6. rJIarOJlbI .lI,BH)J(eHHH: uomu - xooumb, examb - e30Umb 

7. BH.lI,bI rnarOJIa. 
7.1. OCHOBHbIe 3Ha'IeHHH rJIarOJIOB cOBepmeHHoro BH.lI,a(eB): 3aKOHlJeHHOCmb, 

/~ 
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pe3YJlbmamU6110cmb, oOlloKpam1l0Cmb 

7.2. OCHOBHbIe 3Ha'IeHHH rnarOJIOB HecoBeprneHHoro BH,Z:(a(HCB): npolfecc oeucm6U5l 

7.3. BH,Z:(OBble rrapbl rnarOJIOB 

8. YIIpaBJIeHHe rnarOJIOB 

IIpHJIaraTeJIbHoe. 

1. COrJIaCOBaHHe IIpHJIaraTeJIbHoro C cymecTBHTeJIbHbIM B po,Z:(e, 'IHCJIe H rrMeIKe. 

2. TBep,Z:(aH H MHrKaH OCHOBa OCHOBa IIpHJIaraTeJIbHbIX (MHJIblÜ, 3HMH!!!!) 

3. CKJIOHeHHe IIpHJIaraTeJIbHblX B e,Z:(HHCTBeHHOM H MHOIKeCTBeHHOM 'IHCJIe 

MecToHMeHHe. 

1. JIH'lHbIe MeCTOHMeHHH 51 TbI OH OHA OHO MbI BbI ORH 

2. IIpHTHIKaTeJIbHble MeCTOHMeHHH MOll TBOll Ero EE HAlli BAIlI MX 

llHCJIHTeJIbHbIe 

1. KOJIH'leCTBeHHbIe 'IHCJIHTeJIbHbIe 

2. IIOPH,Z:(KoBble 'IHCJIIiTeJIbHble. 

3. IIOP5I.D:KOBble ~CJIHTeJIbHble C cym;ecTBHTeJIbHbIMH B IIpe.D:JIo:IKHOM IIa,n:e)Ke 

rae? B ceobMoM KJlacce, 6 OeC51mOM Ka6ulIeme 

4. IIopH,Z:(KoBble 'IHCJIHTeJIbHble C cymecTBHTeJIbHbIMH B po,Z:(HTeJIbHOM rra,Z:(eIKe: 

K02oa? Ilep602o 5l1l6ap51, nep6020 MM, 06aOlfamb lJem6epm020 UlOlI51 

Hape'lHH 

1. Hape'IHH MeCTa 30ecb, mym, maM 

2. Hape'IHH o6pa3a ,Z:(eücTBHH c YOo60JlbCm6UeM 

3. Hape'IHH BpeMeHH: ympoM,6elJepOM 

4. Hape'IHH o6pa3a ,Z:(eücTBHH H MX 06pa30BaHHe OT IIpHJIaraTeJIbHbIx: XOJlOO1l0 

COI03bl 

1. Coe,Z:(HHHTeJIbHble u, oa 

2. Pa3,Z:(eJIHTeJIbHbIÜ UJlU 

3. IIpOTHBHTeJIbHbIe HO, a 

1. I r,Z:(e H KaK MM OT,Z:(MXaJIH? 

Pe'IeBOÜ 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! e npue30oM! J(06po 

nO:JICaJl06amb! 

• IIpocb6a 06'bHCHHTb, YTO'lHHTb 'ITo-JIH6o: 06b51CllUme, nO:JICaJiyucma, ... Ilo6mopume, 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

OKpYIKaIOmaH cpe,Z:(a H 

YCTOÜ'lHBOe pa3BHTHe. 

IIHlpopMaIIHoHHaH cpe,Z:(a. 

3,Z:(opoBbe H 6e30rracHocTb 

KYJIbTYPHoe CaMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO, BIO, INI, 

ARV,KUN 



2. 

(\ 

nO:JICGJlyucma, .,. Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHUmb ... 

• BbIpa)KeHMe pa.nOCTM, BocTopra: 3mo 300p060! 3mo npeOeJl MOeUMe'lmbl! 3mo npocmo 
npeJleCmb! 

• BbIpa)KeHMe CBoero )KenaHIUI: JJ6bl nOUlVi(noUlJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 
CxoOWl(-a) .,. 

• OTBeTbI Ha BonpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KM3HM, 3.nopOBbe, .nenax: XOPOUlO; 
HU'Iezo; HOPMGJlbHO 

• Bblpa)KeHMe COMHeHIUl: JJ He Y6epeH(-a) ... , JJ COMHe6alOCb 6 mOM, 'Imo ... 
• Bblpa)KeHIUI o.no6peHIDIlHeo.no6peHIUI: OmJlU'IHaR uOeR! He OYMalO, 'Im06bl ... 

rpaMMaTlflIeCKMH MaTepMall . 

1. CymecTBMTenbHoe. 
1.1 PO.n M 'IRcno MMeH cymecTBMTenbHblx 
1.2 CKnOHeHMe cymecTBMTellbHbIx cpe.nHero po.na Ha -O,-E 

03EPO, MOPE 
2. rnaron. 
2.1. rnarollbI .nBIf)I(eHIUI: xoOumb - uOmu 

e30Umb - examb 
ye3:JICamb - yexamb 
npUe3:JICamb - npuexamb 

2.2. CnpH)KeHMe maronoB .nBIf)I(eHIUl. 
3. IIpMnaraTenbHoe 
3.1. ComacoBaHMe npMnaraTenbHoro C cymecTBMTellbHbIM B po.ne, lIMcne M na.ne)Ke. 
4. IIpe.nno)KeHHe 
4.1. BbIpa)KeHMe nplflIMHbI: maK KaK MI.I pemHnI:I noexaTb K MOPro, TaK KaK HaCTalla )Kapa 

IlomoMY'lmo MI.I He e.neM, nOTOMY lJTO .neHer HeT 

JIerKo JIM 6hITh yqeHMKOM? 

PelJeBOH :nMKeT . 

• IIpFIBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! e npue300M! /{o6po 
nO:JICGJl06amb! 

• IIpocb6a 06nHCHHTb, YTOlJHMTb lJTO-nM6o: 06õRCHume, nO:JICGJlyucma, ... Il 06mopume, 
nO:JICGJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)KeHHe COlJYBCTBIUI: O'leHb :JICGJlb, 'Imo ... JJ me6e CO'lY6(m6XIO ... Bce npouOem! 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.3, 
4.4,5 

OKpY)KaJOmmI cpe.na M 
YCTOH1fFIBOe pa3BMTMe. 
IIH(j:lOpMaIIHoHHaH cpe.na. 
3.nopoBbe H 6e30nacHocTb 
KynbTypHOe caMOC03HaHMe. 
QeHHocTH M HpaBcTBeHHocTb 

INI, BIO, ARV, 
KIR 



3. 

(', 

• BbIpa)l(eHMe CBoero )l(eJIaHIDI: JJ6bl nouJiiJl(noUlJla) '" JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) oo. JJ6bl 
CXOOWl(-a) oo. 

• OTBeThI Ha BOIIPOChI 06IIIero xapaKTepa 0 )l(M3HM, 3,ll;0pOBbe, ,ll;eJIax: XopouIOHu'Ie20; 

HOPMaJlbHO , 

• CTpYKTypa JIWIHOro IIMCbMa. 

• KOMIIJIHMeHT M IIOXBana: Tbl OmllU'IHO 8bl2JlROUUlb! Y me6R npeKpacHblU 8UO! Y me6R 
npeKpacHblu 8KJlc! YMa naJlama! C8emJlaR 20Jl08a! 

rpaMMaTM'IeCKMM MaTepMan . 

1. 
1.1 
1.2 
1.2.1. 
1.2.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 

CYIIIeCTBMTeJIhHoe. 

PO,ll; M '1MCJIO HMeH CYIIIecTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHMe cYIIIecTBMTeJIbHhIX, OKaHlJHBaI0IIIMXCH Ha -I>: 
)J{eHcKoro po,ll;a: POJlb, Mamb 

MY)l(CKOro po,ll;a: KOHb, õeHb 

rJIarOJI, 

CrrpH)l(eHHe rJIarOJIOB: nOMo2amb, 3aMe'lamb, YJlbl6ambcR, 3acmynambcR 

IlpHJIaraTeJIbHOe 

COrJIaCOBaHHe rrpMJIaraTeJIbHhIX C cYIIIecTBMTeJIbHhIM B po,ll;e '1MCJIe M rra,ll;e)l(e. 

rOpOJ1, Ha HeBe 

Pe'leBOM 3TMKeT . 

• IlpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 3iJpa8cm8yume! Ilpu8em! C npue300M! ,l(06po 

nOJICaJl08amb! 

• 06paIIIeHMe K He3HaKOMbIM JIIOJ1,HM: PmpeUlume cnpocumboo. MOJICHO 8ac no6ecnOKoumb oo , 

Ilpocmume 3a 6ecnOKoUcm80oo. 

• IlpOCb6a 06bHCHMTb, YTOlJHHTb lJTO-JIM6o: 06bRCHume, nOJICaJlyucma, oo. Ilo8mopume, 

nOJICaJlyucma, oo' Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHUmb.oo 

• BhIpa)l(eHMe COrJIaCIDI: JJ C02JlaCeH!c02JlaCHaoo. ,l(02080PWlUCboo, Ilo'leMY 6bl U Hemoo, 

• BbIpa)l(eHHe HecomaCMH: JJ He C02JlaCeH oo, JJ npomu8oo. Hu 3a 'Imo! 

• BhIpa)l(eHMe paJ1,OCTM, BocTopra: 3mo 300p080! 3mo npeiJeJl Moeu Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

• BhIpa)l(eHMe CBoero )l(eJIaHIDI: JJ6bl nOUleJl(noUlJla) oo, JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) oo. JJ6bl 

CxooWl(-a) .oo 

• IloMcK Heo6xoJ1,HMoM MHcpopMaI\MM IIpM rrOMOIIIM MHTepHeTa: 0 IIOe3J1,Ke, pecpepaT. 

• COBeT: JJ6bl 8aM nOC08em08aJl(-a) oo. He xomume JlU 8bl oo. 

.~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1, 
2.2,2.3,2.4,3.1,3.2, 
3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,4.4,5 

OKpY)l(aIOIIIaH cpe,ll;a M 

YCToil:'lHBoe pa3BMTMe. 

llmpOpMaI\MoHHaH cpe,ll;a. 

3,ll;0pOBbe M 6e30rracHocTb 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

GEO, AJA, ARV, 
KUN 
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rpaMMaTHqeCKHH MaTepmur . 

1. CymecTBHTeJThHoe. 

1.1 PO.D: H qHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX Ha -H: MY3eii 

1.3 CKJIOHeHHe cymecTBHTeJThHbIX Ha -ME: 3Õauue 

1.4. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJThHbIX Ha -lUl: 3KCKypCUR 
1.5 COrJIaCOBaHHe cymecTBHTeJIbHbIX C qHCJIHTeJIbHbIMH 

1 + KII. (B.I1.) 

2, 3,4 + P.I1. e.D:.q. 

0, 5,6, 7, 8, 9, 5 - 12 + P.I1. MH.q. 

2. rJIaroJI. 

2.1. Y IIOTpe6JIeHHe marOJIOB 

õhIBaTh (ril:e?) 

XOil:HTh (KYil:a ?) 

2.2. YIIoTpe6JIeHHe I1PHCTaBOqHbIX marOJIOB .D:BH)I{eHIDI C I1pe.D:JIOraMH 

MHMO Qepe3 HanpoTHB PSlil:OM 

MUMO + P.n. npoumu MUMO MazmUHa 

lJepe3 + B.n. npoumu 'lepe3 napK 
Hanpomu6 + P.n. HanpomU6 zocmuHuZfbl 

PSI.D:OM e + T.n. PH.D:OM C TeaTpoM 

2.3. CrrpH)I{eHHe maroJIOB : I1POHTH 

Ilpoexamb 

Ilocemumb 

IlocMompemb 

3. Bblpa)l{eHHe BpeMeHH: oceHb/O 
6ecHou 

oceHb/O 

6 RH6ape 
Ha KaHuryJlax 

'lepe3 MecRZf 

.~ 
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06yqalO~He TeMbi: 

ThI mo6Hmh rrp(3):(HHKH? 

)l{eMqY)I(HHa EMTHHcKoro MOP5I. 

XOqy 6hITh KpacHBoH. 

TeMaTHI\:a pa3BHTHH YCTHOH H IIHchMeHHoH peQH: 
l. HamH rrp(3):(HHKH 

1.1. rrpHrnameHHe, 

1.2. 3HaKOMCTBO, 

1.3. qTO H KaK ):(apHTh, 

1.4. rrp(3):(HHqHhIe Tpa.n:UD;HH pa3HbIX CTpaH . 

2. Hama po):(fIHa 3CTOHH5I 

2.1. rrpHpo):(a 3CTOHHH 

2.2. CTOnHIIa H ee ):(ocTorrpHMeqaTenbHocTH 

2.3. ropo):(a 3CTOHHH H HX oco6eHHocTH 

3. ,2J;BH)I(eHHe H TPaHcrropT 

3.1. ):(BH)I(eHHe B ropo):(e H BHe ero, 

3.2. TypHCTHqeCme rroe3):(KH, 

3.3. rrYTemecTBHe rro 3CTOHHH. 

4. IIpHpo):(a H oKpY)I(alOIIIa5I cpe):(a 

4.1. KnHMaT H pecypchI 

5. "({enoBeK H o6IIIecTBo 

5.1. BHemHOCTb H XapaKTep 

5.2 KOH<pnHKT H pemeHHe rrpo6neMhI 

-- --
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1. I TbI JlI06HIIIb npa3il:HHKH? 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pe'IeBOll: 3THKeT . 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa8cm8yume! llpu8em! C npue300M! J(06po 

nOJICaJl08amb! 

3HaKOMCTBO: J(a8au(me) n03HaKOMUMC5l! EyoeM 3HaKOMbl! MeH5l308ym ... 

BbIpa)KeHHe pail:OCTH, BOCTopra: 3mo 300p080! 3mo npeoeJl Moeu Me'lmbl! 3mo npocmo 

npeJleCmb! 

06pameHHe K He3HaKOMbIM JllO,LVIM: PmpeUlume cnpocumb ... MOJICHO 8ac 
no6ecnOKoumb ... llpocmume 3a 6ecnOKoucm80 ... 

OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3il:0pOBbe, il:eJIax: XOPOUlO; 

HU'lezo; HOPMaJlbHO. 

KOMrrJIHMeHT H rrOXBaJIa: Tbl OmllU'lHO 8bl2JlflOUUlb! Y me65l npeKpaCHblU 8UO! Y me65l 

npeKpaCHblU 8K)ic! YMa naJlama! C8emJla51Z0Jl08a! 

IIpHrJIarneHHe H OTBeT Ha Hero: llpu2JlaUlGlO 8ac Ha... Cnacu6o, C y0080JlbCm8ueM ... 

K COJICaJleHUIO, He CMOZY ... 

bJIaro)J,apHOCTb 3a rrpHeM: EOJlbUlOe cnacu6o, 6blJlO O'leHb 8eCeJlO(UHmepeCHO)! O'leHb 

npUflmHblU 6blJl 8e'lep! Om 8cezo cepOl{a 6Jla200aplO 3a ... 

rpaMMaTHYIeCKHll: MaTepHaJI . 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1 POil: H 'IHCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHblX 

2. rJIaroJI. 

2.1. Crrpll)KeHHe maroJIOB. 

2.2 06pa30BaHHe H yrrorpe6JIeHHe maroJIOB rrOBeJIHTeJIbHOrO HaKJIOHeHH1l OT <pOPMbI 

rrepBoro JIHQa eil:HHCTBeHHoro 'IHCJIa. 

2.2.1 OCHOBa Ha macHbill:: 11 'IHTf!IO 

-ll:, -HTe T.Jumau! T.Jumaume! 

2.2.2. OCHOBa Ha COrJIaCHbIll: H y)J,apeHHe Ha OKOH'IaHHH: 11 rOBOQIO· 

-H, -HTe r080pU! r08opume! 

2.2.3. OCHOBa Ha COrJIaCHbIll: H y)J,apeHHe Ha OCHOBe: 11 Be· QIO 

-b, -bTe Bepb! Bepbme! 
2.3. 06pa30BaHHe H yrrorpe6JIeHHe JIHYIHbIX <pOPM H3Y'IaeMbIX marOJIOB KaK I TaK H II 

Crrpll)KeHHlI. 

3. CJIoBoo6pa30BaHHe: 

3.1. OT rrpHJIaraTeJIbHoro - cymecTBHTeJIbHOe )KeHcKoro pO)J,a rrpH rrOMOIIJ,H 

CY<P<pHKCOB - ocmb H - oma. 
3.2. OT marOJIa - cymecTBHTeJIbHOe Cpeil:HerO p0il:a rrpH rrOMOmH CY<P<pHKCOB 

- aHue H - eHue . 
3.3. OT rrpHJIaraTeJIbHoro - Hape'IHe Ha -OMY, -eMY C rrpHCTaBKOll: no-

no-opYZOMY, nO-npeJICHeMY 

'" 
1.1, 1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpY)KaIOrrWI cpe)J,a H 

YCTOHYIHBOe pa3BHTHe. 

MH<p0pMaQHOHHml cpeil:a. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHocTb 

KUN,KIR, 
GEO,INI 
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2. I )J{eMqY~HHa J)aJITHUCKOrO MOPSI 

• 
• 

• 

• 

• 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

IIpHmarneHHe K )J.eHCTBHIO: pa6aUme ... IlouoeM ... IloeoeM .. . 

OõpaIIl,eHMe K He3HaKOMbIM mOAAM: Pa3pemume cnpocumb ... MOJ/CHO 6ac 

no6ecnOKoumb ... Ilpocmume 3a 6ecnOKoucm60 ... 

BbIpa)KemIe comacIDI H HecomaClUI: Ibl npa6(a). JJ COZllaceH(Ha) C mo6ou. JJ He 

npomU6. Ibl He npa6(a). JJ oYMalO UHa'le. 

BbIpa)KeHMe COMHeHIDI : BPRO JlU... TPYOHO CKa3amb ... JJ6bl 3mozo He 

CKa3([Jl ... PYMalO, '1mo He cmoum ... 

BbIpa)KeHHe CBoero )KeJIaHIDI: JJ6bl nomeJl(nomJla) ... JJ6bl nOCMOmpeJl(-a) ... JJ6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• COBeTbI: JJ6bl nOC06em06([Jl(a) nOCMompemb ... He xomume JlU 6bl noumu ... 

• IIpe)J.IIOJIO)KeHMe: B03MOJ/CHO... MOJ/Cem 6blmb ... 

lpaMMaTM'IeCKMH MaTepFIaJI. 

1. CYIIl,eCTBMTeJlbHoe. 

1.1 PO)J. M 'IMCJIO HMeH cYIIl,eCTBMTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHMe cYIIl,eCTBMTeJlbHbIx. 

2. lJIaroJI. 

2.1. CIIpjI)KeHMe marOJIOB 

2.2. lJIarOJlbI )J.BM)KeHIDI C IIpMcTaBKaMM 

B(O)- 60meJl 6beX([Jl 

Bbl- 6blmeJl 6bleX([Jl 

Y- ymeJl yeX([Jl 

npH- npumeJl npuex([Jl 

IIepe- nepemeJl nepeex([Jl 

IIO~(O)- nooomM nOObeX([Jl 

OT(O)- omomeJl ombex([Jl 

c(o)- comeJl CbeX([Jl 

0(06)- o6omeJl 06beX([Jl 

3a- 3ameJl 3aeX([Jl 

npo- npomeJl npoex([Jl 

2.3. BM~I FI BpeMeHa IIpMCTaBO'IHbIX rJIarOJIOB )J.BH)J{eHMjI. 

2.4. YIIOTpe6JIeHMe IIpMcTaBOYIHbIX marOJIOB )J.BFI)J{eHIDI C rrpeMoraMM 

B( 0)- B 60meJl 6 a6mo6yc 
BbI- H3, Ha, B 6blmeJl u3 KJlaCca, 6bIeX([Jl Ha Oopozy, 

~ 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OKpY)KalOIIl,ajI cpe)J.a M 

YCTOHYIHBOe pa3BMTMe. 

HHqlOpMal(MOHHajI cpe)J.a. 

3)J.0poBbe M õe30IIacHocTb 

lpa)K)J.aHcKajI FIHHl(MaTHBa M 

IIpe)J.IIpHHM'IHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHMe. 

QeHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

GEO,BIO, 

AJA,KIR, 
ARV,KUN 



3. 

Y-

npH-

nepe-

no,lJ,(o)-

OT(O)-

c(o)-

3a-

npo-

B, Ha, H3, C, K, OT 

B, Ha, H3, C, K, OT 

Qepe3, B, Ha 

K 

OT 

C 

B, Ha, K 

Ha,lJ" no,lJ, 

r., 

YUlen u3 OOMa, yexan Ha KOHZfepm 
npUUleJl K opyzy, npuexan c oa'lU 

nepeUleJl 6 opyzou KJlacc, nepeexan 'lepe3 Mocm 

nOOOUleJl KOOMY, nooõexan K ocmaH06Ke 

OmOUleJl om OOMa, omõexan om ocmaH06KU 

COUleJl c a6mo6yca, cõexan c oopozu 
3aUleJl 6 MaZa3UH, 3aexan Ha cmORHK)! 

npOUlen Hao pe'lKOU, npoexan noa MocmOM 

2.5. YrroTpe6JIeHUe IIpHcTaBOqHbIX rnarOJIOB ,lJ,BH)KeHIUI C rrpe,lJ,JIOraMH 

MHMO Qepe3 HanpoTHB PH,lJ,OM 

MUMO + P.n. npoumu MUMO MaZa3UHa 

Qepe3 + B.n. npoumu 'lepe3 napK 
Hanpomu6 + P.n. Hanpomu6 zocmuHuZfbl 

PROOM e + T.n. PROOM c meampOM 

3. Yrrorpe6JIeHUe BpeMeHbIx KOHCrpYKl(HÜ THIIa paHlIeU oceHblO 
n030llUM ee'lepOM 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

XOQY 6b1Tb KpacHBOü. 

PeqeBOÜ 3THKeT . 

IIpUBeTCTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! IIpueem! C npUe30oM! 

06pameHHe K He3HaKOMbIM JIIO.L(HM: Eyobme 006Pbl. .. MOJICHO eac no6ecnoKoumb ... 

BbIpa)KeHHe cornaCHH H HecornaCHH: Tbl npae(a). JJ C02JlaCeH(Ha) C mo6ou. JJ He 

npomue. Tbl He npae(a). JJ 0YMalO UHa'le. 

KOMIIJIHMeHT H OTBeT Ha Hero: Y me6R npeKpaCHblU eK)!c! Cnacu6o! 

Bblpa)KeHHe Ol(eHKH: Heo6blKHoeeHHo! HU'lezo oco6eHHozo! 

BbIpa)KeHHe COMHeHIUI : BPRO JlU... TpYOHO CKa3amb ... JJ 6bl 3mozo He 

CKa3an ... /{YMalO, 'lmo He cmoum ... 

Bblpa)KeHHe CBoero )KeJIaHHH: JJ 6blXOmeJl(-a) ... JJ 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... 

COBeTbI: .JJ 6bl nocoeemoean( a) ... H e xomume JlU ebl ... 

OTBeTbI Ha BOrrpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KH3HU, 3.L(0pOBbe, .L(eJIax: XOPOUlO; 

HU'lezo; HopManbHo. 

IIpe.L(rrOJIO)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

I""'i 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,5 

OKpY)KaIOmaH cpe,lJ,a H 

YCToiftuIBoe paJBHTHe. 

l1H<j>OpMal(HOHHaH cpe,lJ,a. 

3,lJ,0pOBbe H 6e30rracHocTb 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

INI,KUN 



1. 
1.1 
1.2 
1.2.1 
1.2.2 
2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

r-

['paMMaTWIeCKHii MaTepmUl. 

CymecTBHTeJlbHoe. 

PO.D, H 'IHCJIO HMeH cymecTBHTeJIhHbIX 

CKJIOHeHHe JIWIHhIX HMeH: 

Tpa.D,HUHOHHO pYCCKoro ynOTPeÕJIeHWI: K CeemJJaHe, 6e3 HeaHa 

HHOCTPaHHoro npOHCXO)K.D,eHJUI: Y Ibtueu, C AHopecoM 

IIpHJIaraTeJIbHoe. 

nOJIHOe H KpaTKoe npHJIaraTeJIhHOe, MX pa3JIWIeHHe: 

KpacueblU - Kpacue 

oõpa30BaHHe KpaTKOH <pOPMbI npHJIaraTeJIbHOrO : 

M.p. 60zamblU - 60zam 

)K.p. 

Cp.p. 

6ozama5l 

6ozamoe 

60zama 

6ozamo 

MH.'I. 60zamble - 60zambl 

<POPMM cpaBHHTeJIbHOH CTeneHH nHJIaraTeJIhHOro: 

KpacueblU 

MOJlOOOU 

Kpacueee 

MOJlo;;IC~ 

1) 
2) 
3) UCKJ/JO tteHU5l: xopowuu -JlY'Iwe 

11JlOXOU - XYJ/Ce 

<pOPMbI npeBOCXO.D,HOH CTeneHH npHJIaraTeJIhHoro: 

CaMblU cmpozuu 

Hau60Jlee U3eecmHblu 

l~ 
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o 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06yqalOID.He TeMhI: I 

He paHO JIII ,Il;YMaTb 0 6Y,Il;YlI(eH rrpo<peccIIII? I 

51 II MO» ceMb». 
HarrIII YBJIel:JeHII». 

I 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOÜ H IIHChMeHHOÜ peqH: 
I 

1. CeMb» II ,Il;OM 
1.1 ceMeHHble OTHOIIIeHII» II POJIII B ceMbe, 
1.2 ,Il;OMarrIHIIe 3aH»TII», 
1.3 PO,Il;OCJIOBHM, 
1.4 ,Il;OM Mel:JTbI . 
2. 06pa30BaHIIe II rrpo<peccII» 
2.1 rrpo<peccIIII II Heo6xo,Il;I1Mble rrpIl HIIX 3HaHII» 
2.2 rrpo<peccIIII II CBoHcTBa xapaKTepa, 
2.3 rrpeCTII)I(Hble rrpo<peccIIII. 
3. lIeJIoBeK, HaYKa II TeXHIIKa 
3.1 I1H<poo6II(eCTBO II ero rrp6JIeMbI. 
4. I1oBCe,Il;HeBHM )l(I13Hb 
4.1 3,Il;OpOBbrn o6pa3 )1(I13HII, 
4.2 YBJIel:JeHII», 
4.3 cBo6o,Il;HOe BpeM» II 6e30rracHocTb 

- - -- -



1. 

('1 

He paHO JIH LJ:YMaTb 0 õYLJ:ymeu npO~eCCHH? 

Pe'leBOH 3THKeT . 

• BbIpa)KeHHe comacIDI H HeCOmaCIDI: Tbl npae(a). JJ COZJlaCeH(Ha) C mo6ou. JJ He 

npomue. Tbl He npae(a). JJ 0YMalO UHa'le. 

• Bblpa)KeHMe COMHeHIDI : BPRO JlU... TpyOHO CKa3amb ... JJ6bl 3mOZO He 

CKa3GJ/ ... J{YMalO, 'Imo He cmoum ... 

• Bblpa)KeHHe CBOerO )KeJIaHIDI: JJ6bl XOmeJl(-a) ... MHe 6bl XOmeJlOCb ... JJ OYMalO, MHe 6bl 

nOHpaeUJl OCb ... 

• Bblpa)KeHHe CBOerO OTHOrneHIDI: MHe no OYUie ... J{YMalO, MHe 3mo He nooxooum ... 

• COBeTbI: JJ6bl nocoeemoeGJ/( a) ... He xomume JlU ebl ... 

• 3aKJIIO'leHMe oÕCY)KLJ:eHIDl, ):(HcnyTa, ):(MCKYCCHH: JfmaK; IIooeeoeM umozu 

• OTBeTbI Ha BOnpOCbI OÕIIIero xapaKTepa 0 )KH3HM, 3):(opOBbe, ):(eJIax: XOPOUiO; 

HU'lezo; HOPMGJ/bHO. 

• IIpe):(noJIO)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

rpaMMaTM'leCKHH MaTepHaJI. 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 

1.1 Po):( H 'lMCJIO ilMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHHe cYIIIecTBHTeJIbHbIx. 

1.3. ComaCOBaHMe 

2. rJIaroJI. 

2.1. CnpH)KeHHe maroJIOB 

2.2. YnpaBJIeHHe: 

rJIarOJIbI CTaTb - KeM? - T.n. 

paõoTaTb - KeM? - T.n. 

pa):(oBaTbcH - 'leMY? - ,n:.n. 

3. IIpe):(JIorH 

3.1. YIIorpeÕJIeHHe npe):(JIoroB B H HA 
4. CJIOBOOÕpa30BaHHe: 

4.1. H3 npHJIaraTeJIbHOrO - cYIIIecTBHTeJIbHOe )KeHcKoro po):(a IIpH IIOMOIIIH 

cYQJqmKcoB - ocmb H - oma. 
4.2. H3 marOJIa - cYIIIecTBHTeJIbHOe cpe):(Hero po):(a IIpH nOMOIIIH CYQJQJHKCOB 

- auue H - euue . 

~ 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

OGy-qeHHe Ha npOTH)KeHHH 

BceH )KH3HH H IIJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpY)KaIOIIIaH cpe):(a M 

YCTOH1IUBOe pa3BHTHe. 

HHQJOPMallMoHHaH cpe):(a. 

TexHoJIorHH H HHHoBaIIHH. 

3):(opOBbe H Ge30IIacHocTb 

rpa)K):(aHCKaH UHHliHaTUBa H 

npe):(npHHM'IHBOCTb. 

IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

INI 



2. 

r-. 

.SJ H MOSl CeMbSl 

PeqeBOM 3THKeT . 

• KaK OTBeTI1Tb Ha BOrrpOCbI aHKeTbI 0 ceMbe 

• BbIpa'lKeHHe COrJIaCIDII1 HeCOrJIaCml: Tbl npa6(a) . .JJ COZJl aceH (Ha) C mo6oii . .JJHe 

npomU6. Tbl He npa6(a). .JJ aYMalO UHalle. 

• BbIpa'lKeHl1e COMHeHIDI : Bp51a JlU... TpyaHo CKa3amb ... .JJ 6bl 3mozo He 

CKa3{lJl ... j{YMalO, llmo He cmoum ... 

• BbIpa'lKeHHe cBoero OTHomeHIDI: MHe no aYUle ... j{YMalO, MHe 3mo He noaxoaum ... 

• BbIpa'lKeHHe CBoero 'lKeJIaHIDl: .JJ 6bl nOUleJl(nOUlJla) ... .JJ 6bl nOCM ompeJl (-a) ... .JJ 6bl 

cxoawz(-a) ... 

• COBeTbI: .JJ 6bl nOC06em06{lJl( a) ... He xomume JlU 6bl ... 

• BbIpa'lKeHl1e O.1l0ÕpeHmI H nOXBaJIbI: MHe KpynHo n06e3JlO ... .JJ CllumalO, mbl 

nocmynwz(-a) npa6wzbHo ... 

• OTBeTbI Ha BOrrpOCbI oõmero xapaKTepa 0 'lK113HH, 3.1l0pOBbe, .1leJIax: XOPOUlO; 

HUllezo; HOPM{lJlbHO. 

rpaMMaTHQeCKI1M MaTepl1aJI. 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 

1.1 PO.1l11 QI1CJIO l1MeH cymecTBI1TeJIbHbIX 

1.2 CKJIOHeHl1e cymecTBI1TeJIbHbIx. 

1.3. CKJIOHeHl1e cymeCTBI1TeJIbHbIX, l1MelOml1X 4>OPMY TOJIbKO MH. Q: oemu, /lIOOU 

1.4. YnOTpeÕJIeHHe Pa3HOKOpeHHbIX 4>OPM 'l(!Jl08eK - /lIOOU C qJ1CJII1TeJIbHbIMH: 

1 + 'leJl08eK 

1.5. 
2. 
2.1 
2.1.1 

2.1.2 

2, 3,4 + 'leJl08eKa 

0, 5, 6, 7, 8, 9, 5 - 12 + 'leJl08eK 

CKJIOHeHl1e cymecTBI1TeJIbHbIX Tl1na Mamb, OO'lb 

I1pl1J1araTeJIbHOe 

npl1TH'lKaTeJIbHOe rrpl1JIaraTeJIbHOe 

OÕpa30BaHlIe rrpI1TH'lKaTeJIbHbIX rrpl1J1araTeJIbHbIX OT cYIIIecTBI1TeJIbHbIX 'lKeHCKOro 11 

MY'lKCKOrO p0.1la Ha - a : M{[Ma - M{[MUH, OJl51 - OJlUH 

CKJIOHeHl1e npI1TH'lKaTeJIbHbIX nplIJIaraTeJIbHbIX: M{[MUH, OJlUH 

o 

1.1,1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

HH4>0pMaIII10HHaH cpe.1la. 

3.1l0pOBbe 11 õe30nacHocTb 

rpa'lK.1laHCKaH mumlIaTl1Ba 11 

rrpe.1ln pHJ1MqI1BOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHl1e. 

IJ;eHHocTlI 11 HpaBcTBeHHocTb 

INI, KIR 
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HaIIID YBJIeqeHDSI. 

PeqeBOM 3TDKeT . 

• IIpJiffieTCTBlIe II OTBeT Ha Hero : 30paecm6)lume! IIpueem! C npue30oM! j{o6po 

nOJICaJlOeamb! 

• 06pameHHe K He3HaKOMbIM mOMM, IIHTepBbw: Pa3peUiUme cnpocumb ... MOJICHO eac 

no6ecnoKoumb ... IIpocmume 3a 6ecnoKoucmeo ... 

• BbIpa)KeHlIe comaCIDI II HecomacmI: Tbl npae(a). JJ C02JlaCeH(Ha) c mo6ou. JJ He 

npomue. Tbl He npae(a). JJ 0YMalO UHa'le. 

• Bblpa)KeHHe COMHeHIDI : Bp510 JlU... TpyOHO CKa3amb ... JJ6bl 3mozo He 

CKa3aJl ... j{YMalO, '1mo He cmoum ... 

• BbIpa)KeHHe CBoero )KeJIaHIDI: JJ6bl nOUieJl(nOUiJla) ... JJ6bl nOCM ompeJl (-a) ... JJ6bl 

CxooWl(-a) ... 

• COBeTbI: JJ6bl nocoeemoeaJl( a) ... JJ oYMalO, '1mo Haoo ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.D:0pOBbe, .D:eJIax: XOPOUiO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO. 

• IIpe.D:rroJIo)KeHHe: B03MOJICHO... MOJICem 6blmb ... 

• Bblpa)KeHHe Y.D:JiffiJIeHIDI: Bom me6e uHa! Kmo 6bl UOZ nooYMamb! 

[paMMaTHqeCKHH MaTepHaJI. 

1. ClIHTaKcHc. 

1.1. IIpH.D:aTOqHble rrpe.D:JIO)KeHlIjl, BbIpa)KaWmHe: 

1.1.1. YCJIOBHe: ECJlU ebl JlCueeme e oepeeHe, K)lnume co6aK)l. 

1.1.2. IleJIb: JJ XOOWl(-a) Ha eblcmaeK)l co6aK, '1m06bl K)lnumb UjeHKa. 

1.1.3. BpeMjl: OHU JlCOaJlU, nOKa co6aKa eepHemC51. 
1.1.4. rrpwqlIUY: Co6aKu He Jl10651m OOUHO'leCmea, n03mOMY UX He cmoum ocmaeJl51mb 

OOMa OOHUX. 

2. rrOpjl.D:KOBbIe qHCJIHTeJIbHbIe 

2.1. 06pa30BaHHe rrOpjl.D:KOBbIX qHCJIHTeJIbHbIX 

2.2. P0.D: II CKJIOHeHHe rrOpjl.D:KOBbIX qHCJIHTeJIbHbIX 

2.3. epopMa om... Oo ... 

l~ 

1.1, 1.2,1.3,1.4,2.1,2.2, 
2.3,2.4,3.1,3.2,3.3,3.4, 
3.5,4.1,4.3,4.4,5 

06yqeHlIe Ha rrpOTjl)KeHlIH 

BceM )KH3HH II IIJIaHlIPOBaHlIe 

KapbepbI. 

OKpY)KaWmajl cpe.D:a H 

YCTOHqIIBOe pa3BHTHe. 

HuepopMaIlHOHHajl cpe.D:a. 

TexHoJIorHH H HHHoBaIlHH. 

3.D:0pOBbe H 6e30rracHocTb 

[pa)K.D:aHCKajl HHlIIIHaTJiffia II 

rrpe.D:IIpHH~HBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHlIe. 

IJ;eHHocTII II HpaBcTBeHHocTb 

KUN,KEH, 
TÖÖ,MUU, 
KlR 
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Õppeaine: Vene keel (Bl) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
omandab võõrkeele tasemel B 1.2; • 

JG2 

• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 
seisukohti j a plaane; 

koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 
vaatab filme j a telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 
infot ka teistes valdkondades; 

seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 
õpistrateegiaid; 

seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaaiides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelneo 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
204. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3A.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.5.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi; 



( 

( 

4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava 1ühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus: 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkee1endeidja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. AHTH,ll;ea MeTca, JII060Bb THTOBa Y"<Je6HHK PYCCKoro 5I3bIKa,ll;IDI rHMHa3HH «CTpaHbI 
H nlO,ll;H» Tallinn Koolibri 2002 

2. AHTH,ll;ea MeTca, JII060Bb THToBa Pa6o"<Ja5I TeTpa,ll;b K Y"<Je6HHKY PyccKoro 5I3bIKa ,ll;n5I 
HMHa3HH «CTPaRbI H nlO,ll;H» Tallinn Koolibri 2002 

3. H.3aMKOBa5I, M.MoHceeHKo Y"<Je6HHK pyccKoro 5I3bIKa «TpY,ll;HO 6bITb MOnO,ll;bIM» 
TannHHH Koo1ibri 1999 

4. H.3aMKOBa5I, H.MoHceeHKo Pa6o"<Ja5I TeTpa,ll;b K Y"<Je6HHKY pyccKoro 5I3bIKa 
«TpY,ll;HO 6bITb MOnO,ll;bIM» TannHHH Koo1ibri 1999 
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õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOID:He TeMbi: 

1. )J;OMa xopomo, a B rocDlx HHTepecHee 

2. 513bIK ,lJ,0 KHeBa ,lJ,OBe,lJ,eT 

3. MbI e,lJ,eM B POCCHIO 

4. XO'l)' 3aBoeBaTb MHp 

TeMaTHKa pa3BHTHSI YCTHOii H nHcbMeHHoii peQH: 

1. lIeJIOBeK H oÕmecTBo 

1.1. POJIH qeJIOBeKa B oõmecTBe 

1.2. oÕmeHHe JIIO,lJ,eil: pa3HbIx KYJlbT)'p 

1.3. TOJIepaHTHocTb 

1.4. B3aHMOOTHOmeHIDI C OKpY:lI<aIOmHMH 

1.5. HaU;HOH3JlbHOCTH 

2. 513bIK MOil: - ,D,pyr MOll 

2.1. IIOJIHrJIOTbI H MHHH-IIOJIHrJIOTbI 

2.2. 3HaqeHHe H3bIKa B cOBpeMeHHoM MHpe 

2.3 BmKHOCTb H3yqeHIDI HHocTpaHHblx H3bIKOB 

2.4 B3aHMOIIOHHMaHHe, HOBble ,lJ,PY3bH 

2.5 HOBbIe B03MO)KHOCTH 

2.6 Ijlpa3eOJIOrH3MbI 

3 lIeJIOBeK, HaYKa H TeXHHKa 

3.1 HHljlooõmecTBo H ero rrpoÕJIeMbI 

3.2 KOMIlbIOTep B Hameil: )KH3HH 

4 Me,lJ,Ha 

4.1. peKJIaMa 

4.2. OÕ'bHBJIeHIDI 

4.3. HHljlopMaU;IDI B HHTepHeTe 

5 POCCIDI 

5.1. TypHcTuqecKa IIOe3,lJ,Ka (HCTOpIDI H ,lJ,OCTOIIpHMeqaTeJIbHOcTH) 

5.2. xapaKTepHcTHKa TypHcTuqecKoro OÕ'beKTa 

5.3. ,lJ,eJIOBaH IIOe3,lJ,Ka (,lJ,eJIOBOe oõmeHHe) 

5.4. KYJIbTypHaH )KH3Hb (Tearp) 
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)):OMa XOPOIIIO, a B rOCTSIX HHTepeCHee 

Pe'IeBOM 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBMe M OTBeT Ha Hera : 30paecmeyume! IIpueem! C npUe30oM! J(06po 

nO:JICaJlOeamb! 

• IIpocbõa OÕ'bHCHMTb, YTO'IHHTb 'ITO-JillÕO: 06õ51CHUme, nO:JICaJlyucma, ... IIoemopume, 
nO:JICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHUmb ... 

• Bblpa)KeHMe Pa,Il;OCTM, BocTopra: 3mo 30opoeo! 3mo npocmo npellecmb! 

• Bblpa)KeHMe CBoero )KeJIaHHH: 5l6bl nou1i!ll (noUlJl a) ... 5l6bl nocMompell(-a) ... 5l6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI OÕIIIero xapaKTepa 0 )KM3HM, 3,[(opoBbe, ,[(eJIax: XOPOUIO; 

HU'leeO; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHHH o,[(oõpemUUHeo'[(oõpeHHH: OmllU'lHaR uoe51! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• Bblpa)KeHHe Y,[(MBJIeHHH: Born 3mo Hoeocmb! Kmo 6bl MOe nOOYMamb, 'lmo ... 

1. 
1.1. 
1.2. 
2. 
2.1. 
3. 
3.1. 
3.2. 

rpaMMaTH'leCKMM MaTepMaJI . 

CYIIIeCTBMTeJIbHoe. 

Po,[( M 'IMCJIO HMeH CYIIIecTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHHe cYIIIecTBMTeJIbHbIX 

IIpMJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHHe IIpMJIaraTeJIbHbIX C cYIIIecTBMTeJIbHbIM B po,[(e 'IMCJIe M rra,[(e)Ke. 

rJIarOJI. 

Crrp.ll)KeHHe rJIarOJIOB. 

rJIarOJIbI ,[(BM)KeHHH: xooumb - uomu 

e30umb - examb 

ye3:JICamb - yexamb 

npUe3:JICamb - npuexamb 

3.3. CrrpH)KeHMe marOJIOB ,[(BM)KeHHH. 

3.4. COCJIaraTeJIbHOe HaKJIOHeHHe: rrporne,[(rnee BpeM.II marOJIa + 'IaCTMIla 6bl 

5l ebI6paJl/-a 6bl ... 
4. IIpe,ll;JIo)KeHMe 

4.1. BbIpa)KeHMe IleJIM: >I noexaJl/-a 6bl B IIpary, 'lm06bl OCMorpeTb ... 

4.2. Bblpa)KeHMe BpeMeHM: yrroTpeÕJIeHMe KOHCrpYKIlMM 

IIocJIe + P.n. BcmpemUMc51 nOClle yp01we. 
B HaqaJIe + P.n. Ollee npueoem « HaritUle HeOeJlU 

B KOHIle + P.n. B KOHu,e Y'le6HOeO eOoa KJlacc noeoem Ha 3KCKJlpCUlO 

B TeqeHHe + P.n. Coaume perjJepambl « me'leHUe HeOeJlU 

llo (KaKHM ,[(HHM?) + )):.n. 5l xO:JICY e 6acceuH no 'lerneepeaM 

Qepe3 (KaKoe BpeMH?) + B.rr. Cfepe3 oea OH5l Hacmynum eocKpeceHbe 

5. >I3bIKoBble cpe,[(cTBa ,[(JIH omrcaHHH qepT xapaKTepa 

.1"""\ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)KaIOIIIa.ll cpe,[(a M 

YCTOÜ'lMBOe pa3BMTMe. 

MmpopMaIlMoHHa.ll cpe,[(a. 

3,[(0poBbe M õe30rracHocTb 

KYJ1bTypHoe caMOC03HaHMe. 

IJ;eHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

GEO,ARV, 
KUN 
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H3hlK ,l1;O KHeBa ,l1;OBe,l1;CT 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

• IIplmeTCTBHe M OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! e npue30oM! /{o6po 

nOJICaJlO6amb! 

• IIpocbõa OÕbHCHMTb, YTO'IHMTb 'ITO-JIMÕO: 06õ5lcHume, nOJICaJlyucma, ... Ilo6mopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)l(eHMe CBoero )l(eJIamUl: 5l6bl nouJiiJl(nOUJJta) ... 5l6bl nocMompen(-a) ... 5l6bl 

cxoowz(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BOIIPOCbI oÕIIIero xapaKTepa 0 )l(M3HM, 3,l1;0pOBbe, ,l1;eJIax: Xopouw; 

HU'lezo; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)l(eHHH O,l1;OÕpeHMH/Heo,n:oõpeHHH: 01nJlU'lHaR UOe5l! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• IIoxBaJIa M KOMIIJIHMeHT: e mo6ou uHmepecHo o6U{ambcR! 

• CTPYKTYPa JIH'IHOro IIMCbMa 

• <'I>pa3eOJIOrM3MbI 

1. 
1.1. 
1.2. 
3. 
2.1. 
3. 
3.1. 
4. 
4.1. 
4.1.1 

4.1.2. 

4.2 
4.2.1. 

4.2.2. 

5. 

rpaMMaTM'IeCKMH MaTepMaJI . 

CYIIIeCTBMTeJIbHoe. 

Po,n: M 'IMCJIO HMeH CYIIIeCTBMTeJIbHbIX 

CKJIOHeHMe CYIIIeCTBMTeJIbHbIX 

IIpMJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHHe npHJIarareJIbHbIX C cYIIIecTBMTeJIbHbIM B po,n:e 'IMCJIe M IIa,n:e)l(e. 

rJIaroJI. 

CrrpH)I(eHMe marOJIOB. 

IIpeMO)l(eHYIe 

Bblpa)l(eHMe lJ,eJIH: 

rrpocToe rrpeMO)l(eHMe: C rrpeMoraMM 

.l1:JUI + P.n. /l,.!Ul 3aHRmU5l513blKaMU mpe6yemcR 6peMR 

e u:eJIhlO + P.n. OH noexaJl 6 AH2JlUIO C U,eJlblO npaKmUK06ambCR 6513blKe 

CJIO)l(HOe npeMO)l(eHMe: C COI03aMM 

qTOÕhl Qmo6bl 6blY'lUmb 5l3blK, Haoo MHOZO 'lUmamb U Z060pumb 

.l1:JUI Toro, qTOÕhI /l,JlR m020 lfmo6bl 6blY'lUmb R3blK, HaOo ... 

Bblpa)l(eHHe YCTyrrKM: 

rrpOCToe rrpeMO)l(eHMe: 

HeCMompR Ha nnoxylO nozooy, Mbl nOUlJlU 2)lJlRmb 

npM,n:aTO'IHOe rrpe,n:JIO)l(eHMe: 

XOmR 51 cucmeMamU'leCKU YlJy MameMamUK)I, y MeHR nnoxue OZfeHKU 

HeCMompR Ha mo, lfmo 6blJl n030HUu 'lac, Mbl 6blUlJlU nOZYJlRmb 

OõpaJOBaHMe <ppaJeOJIOrH3MOB 

('\, 

1.1, 1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2, 4.3,4.4, 5.1, 5.2, 5,3 

OÕY'!eHMe Ha IIpOTH)I(eHMM BceH 

)l(M3HH M IIJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpY)I(aIOIIIaH cpe,n:a M 

YCTOWIHBoe paJBMTMe. 

lIH<p0pMalJ,MoHHaH cpe,n:a. 

3,n:opOBbe M õe30rracHocTb 

rpa)l(,n:aHCKaH MHMlJ,MaTHBa M 

npe,n:IIpMMM'IMBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHMe. 

IJ;eHHocTM M HpaBcTBeHHocTb 

GEO, EKE, KIR, 
AJA,KUN 
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MM e~eM B POCCMlo. 

PeqeBOÜ 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yiime! IJpu6em! e npue300M! po6po 
nOJICGJl06amb! 

• IIpocb6a 06'MICHHTb, YTOqHHTb qTO-JIH6o: 06oRCHume, nOJICGJlyiicma, ... IJo6mopume, 
nOJICGJlyiicma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

• Bblpa)KeHHe CBoero )KeJIamUl: .f[ 6bl nOUleJl(nOUJJla) ... .f[ 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... .f[ 6bl 
CXOOUJl(-a) ... 

• Bblpa)KeHlUI o~o6pemUl/Heo~o6peHlUI: OmllUlJHaR uoeR! He oYMalO, lJm06bl ... 

• 06õHBJIeHIDI 

• 3HaKoMcTBO 6e3 rrocpe~HHKa: PmpeUlume npeocma6umbcR, 51 - ..... 

• IIeperoBopbI 

• IIpHrJIarneHHe H OTBeT: MOJICem, CXOOUM ... - e yoo60JlbCm6UeM! 

• OTKa3 OT rrpe~JIO)KeHHH: OlJeHb JlCGJlb, HO .. . 
• Bblpa)KeHlIe co6CTBeHHoro MHeHIDI:.f[ oYMalO ... , IJo-MoeMy. .. 

• OIIHcaHHe TYPHCTHlIeCKOrO 06õeKTa 

[paMMaTHqeCKHÜ MaTepHaJI . 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 

1.1. Po~ H qHCJIO ilMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHlIe cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.3. 06pa30BaHHe CPOPMbI pO~HTeJIbHOrO rra~e)Ka MHO)KeCTBeHHoro qHCJIa 

1.3.l. 
1.3.2. 

2. 
2.l. 
3. 
3.1. 
4. 

5. 
6. 

cYIIIecTBHTeJIbHbIX: 

0603HaqeHHe KOJIrrqeCTBa: CKOJlbKO? 

B COqeTaHHH C HapeqIDIMH MH020, MGJlO, CKOJlbKO, HeCKOJlbKO 
1 + M.n. e~.q. : 60JlK, Mope, peKa. 
2; 3; 4 + P.n. e~.q. : 60JlKa, MOpR, peKu 
5 ••• 20 + P.n MH.q. : BOJIKOB, Mopeü, peK. 

IIpHJIaraTeJIbHoe 

COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C CYIIIeCTBHTeJIbHbIM B po~e qHCJIe H rra~e)Ke. 

[JIaroJI. 

CnpH)KeHHe rJIarOJIOB. 

YrrOTpe6JIeHHe rrpeMorOB B, HA, D3 rrpH 0603HaqeHHH KOHKpeTHoro MeCTa 

~eücTBHH H HarrpaBJIeHIDI ~BH)I{eHHH: 

e30UJl B TGJlJlUHH (B.n.); 6blJl B TGJlJlUHHe (IJ.n.) 
e30UJl HA o3epo (B.n.); OmOblXGJl HA 03epe (IJ.n.) 
npuexGJl D3 TGJlJlUHHa; 6epHYJlCR C 03epa (P.n.) 

5I3bIKOBbIe cpe~cTBa Be~eHIDI rreperoBopoB 

5I3bIKoBble cpe.ncTBa 6ece.nbI 0 Tearpe 

o 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06yqeHHe Ha rrpOnI)KeHHH Bceü 

)KH3HH H rrJIaImpOBaHHe 

Kapbepbl. 

OKpY)KaIOIIIaH cpe.na H 

YCTOÜqHBoe pa3BHTHe. 

MHcpopMaIIHOHHaH cpe.na. 

TeXUOJIOrHH H HHHOBaIl,HH. 

3.nopOBbe H 6e30rraCHOCTb 

[pa)K.naHCKaH HHHIIHaTHBa H 

rrpe.nrrpHHMqHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

l1.eHHocTH H HpascTBeHHOCTb 

GEO,AJA, 
KUN, KIR, ARV 
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XOqy 3aBoeBaTh MHp 

Pe'leBOM 3THKeT . 

• IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! IIpu6em! e npUe30oM! /{o6po 

nOJ/C(fJJ06amb! 

• IIpocb6a 06"MICHHTb, YTO'lHHTb '1TO-JIH6o: 06õ5tCHUme, nOJ/C(fJJyucma, ... II06mopume, 
nOJ/C(fJJyucma, ... Bbl He MOZJlU 6bl ymO'lHUmb ... 

• BbIpa)l(eHHe cBoero )l(eJIaHIDI: Jl6bl nOUleJl(nOUlJla) ... Jl6bl nocMompen(-a) ... Jl6bl 

CxooUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BOrrpOCbI 06IIIero xapaKTepa 0 )l(H3HH, 3.n0poBbe, .neJIax: XOPOUlO; 

HU'lezo; HOPM(fJJbHO 

• Bblpa)l(eHIDI o.no6peHHWHeo.no6peHIDI: OmllU'lHa5t Uoe5t! He OYMalO, 'lm06bl ... 

• IIoxBaJIa H KOMIIJIHMeHT: Y me65t npeKpacHblu 61ryc! Tbl npeKpacHo 6blZJl5l0UUlb! 

• 06bHBJIeHIDI 
• 3HaKoMcTBO 6e3 rrocpe.nHHKa: Pa3peUlUme npeocma6UmbC5t, 51 - ..... 

• BbIpa)l(eHHe co6cTBeHHoro MHeHIDI: Jl C'lUmalO 3mo 6aJ/CHblM /{YMalO, 'lmo 3mo He maK 

• ,l1;OCToHHcTBa H He.nocTaTKM: Tbl Moz/-Jla 6bl 60JlbUle CJleOUmb 3a ... 

• 06bHcHeHIDI B JII06BH H CHMrraTHH: Tbl MHe Hpa6UUlbC5t! Tbl Heo6blKHo6eHHblu 'len06eK 

rpaMMaTH'leCKHM MaTepHaJI . 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 
1.1. PO.n H 'lMCJIO HMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHHe CJIOB MY)I(CKOrO H )l(eHCKOro po.na Ha -h : Y'!HTeJIb, mempaob 

1.3. CKJIOHeHHe CYIIIeCTBHTeJIbHbIX Ha -MJI: 6peM5t; UM5t 

3. IIpHJIaraTeJIbHoe 
2.1. COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C cYIIIecTBHTeJIbHbIM B po.ne '1HCJIe H rra.ne)l(e. 
3. rJIaroJI. 
3.l. CrrpH)I(eHHe rJIaroJIOB. 
3.2. 06pa30BaHHe COCJIaraTeJIbHOrO HaKJIOHeHIDI: 

rrpome.nmee BpeMH rnarOJIa + '1aCTHQa EhI: 
Jl C YOo60JlbCm6UeM cxooUJl/-a (jbl Ha 6blcma6K)l. 

4. Orrpe.neJIeHHe: 
4.1. CornacoBaHHoe: JlumepamypHoe npoU36eoeHue, OemCKa5t MY3blKa 

4.2. HecOrJIaCOBaHHoe: npoU36eoeHue Jlumeoamypbl, MY3blKa OJl5t oemeu 

4.3. YrroTPe6JIeHHe orrpe.neJIeHHM 

~ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06Y'!eHHe Ha rrpOTH)I(eHHH BceM 
)l(H3HH H IIJIaHHpOBaHHe 
KapbepbI. 
OKpY)I(aIOIIIaH cpe.na H 
YCToii'lHBoe pa3BHTHe. 
MHCpopMaQHOHHaH cpe.na. 
3.nopOBbe H 6e30rracHOCTb 
rpa)l(.naHCKaH HHHQHaTHBa H 
rrpe.nrrpHHM'IHBOCTb. 
I.:(eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

!NI, KIR, ARV 
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õ 'PI peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOm:He TeMbi: 

l. Bcrpeqa C YKpaHHoH 

2. 1JeXHJI H qeXH 

3. Bac npHrnallalOT IIOJIblla H EOJIrapHJI 

TeMaTHKa pa3BHTHH YCTHOH H nHCLMeHUOD peQH: 

06ru:He CBe):(eHHJI 0 CJIaBJIHCKHX cTpaHax: 

l. reorpa<pH'IeCKOe nOJIO)l(eHHe 

2. KJIllMaT 

3. npHpo):(a 

4. HaCeJIeHHe 

5. ):(eHe)l(HaJI e):(HHHu;a , 

6. rrpOMbIllJIeHHOCTb 

7. CeJIbCKOe X03JIDCTBO 

8. HCTOPHJI 
I 9. <popMa rrpaBJIeHHJI 

10. HaI\HOHaJIbHaJI CllMBOJIHKa 

11. Hap0):(Hoe TBOpqeCTBo 

12. HCTOPHJI 

13. ):(ocTonpllMeqaTeJIbHOCTH 

14. KYJIbTypHaJI )l(H3Hb 

15. BepOHcrrOBe):(aHHJI 

16. Tpa):(HIl;HOHHble o6pJI):(bI H npa3):(HHKH 

17. HaU;HOHaJIbHaJI KYXHJI (6JIlO):(a) 

18. HCKYCCTBO 

19. rrpHKJIa):(Hoe HCKYCCTBO 

20. CBJI3H C 3cToHHeH: 

20.1. reorpa<pH'IeCKaJI CBJI3b(MHrpaIl;HJI) 

20.2. HCTopWIeCKaJI CBJI3b 

20.3. KYJIbTypHble CBJI3H 

20.4. KYJIbTYPHO-HCTOpH'IeCKHe Tpa):(HIIHH 
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lJeJIOBeK H HHljJoo6IIl,eCTBO 

1. KOMIIbIOTep B Hameü )KH3HH 

2. Me,!l,Ha 

3. HHljJopMaQIDl B HHTepHeTe 

1. BCTpeqa C YKpaHHoü. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, OKpY)KaIOIIl,aJI cpe,!l,a H GEO, AJA, 
PeqeBOÜ 3THKeT . 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, YCTowIHBoe pa:3BHUre. KIR,ARV, 

4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 I1HljJopMaQMoHHa~ cpe,!l,a. KUN,MUU 

• IIpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! Ilpueem! e npue300M! /{06po 3,!l,0pOBbe H 6e30IIaCHOCTb 

nOJICaJlOeamb! KYJIbTYPHOe caMOC03HaHMe. 

• IIpocb6a 06D~CHMTb, YTO'IHMTb qTO-JIH6o: 06öJtcHume, nOJICaJlyucma, ... Iloemopume, L(eHHocTH M HpaBcTBeHHocTb 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'tHumb ... 

• Bblpa)KeHMe cBoero )KeJIaHIDl: J/6bl nozueJl(noUlJla)... J/6bl nOCMOmpeJl(-a) ... J/6bl 

CxooUJl(-a) ... 

• 3HaKoMcTBO 6e3 IIocpe,!l,HMKa: Pmpezuume npeocmaeumbcJt, Jt - ..... 

• I1HljJopMaQIDl IIO TeJIeIjJOHY: Mozy JlU Jt nOJly'tumb uHQJOPMal1U1o ... 

• CTpYKTypa JInqHOrO IIMCbMa 

• OljJopMJIeHHe rypMCTMQeCKOÜ IIOe3,!l,KM 

• YKa3aHMe ,!l,opom: KaK ooumu/ ooexamb Oo ... 

• 3aKa3 HOMepa B rocTMHMQe H aHH)'JIMpOBaHHe 3aKa3a: 3a6poHupyume HOMep Ha UMJt ... 

AHHYJlUpyume 3aKm HOMep ... 

• 3aIIOJIHeHMe KapTOqKM rOCT~ B rOCTMHMQe 

rpaMMaTnqeCKMÜ MaTepMaJI . 

1. CYIIl,eCTBMTeJIbHoe. 

1.1. PO,!l, H QHCJIO MMeH cYIIl,eCTBMTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHMe cYIIl,eCTBMTeJIbHbIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

2.1. COrJIaCOBaHMe IIpMJIaraTeJIbHbIX C cYIIl,eCTBMTeJIbHbIM B po,!l,e QMCJIe M IIa,!l,e)Ke. 

3. rJIaroJI 

3.1. OCHoBHbIe 3HaQeHH~ rnaroJIOB cOBepmeHHoro BM,!l,a(CB) : 3aKOHQeHHOCTb; 

pe3YJIbTaTHBHocTb; 

o,!l,HOKpaTHocTb 

3.2. OCHoBHble 3HaQeHIDl rnarOJIOB HecoBepmeHHoro BH,!l,a(HCB): IIpoQecc; 

MHoroKpaTHocTb. 

3.3 CIIp~)KeHMe rJIarOJIOB HCB H CB BM,!l,a 

omKpbleamb - omKpblmb 
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cmpoumb - nocmpoumb 
3.4 06pa30BaHFle CPOPM HaCTOHmero BpeMeHM maroJIoB(HCB) 

omKpbI6a/o(-eUlb, -em, -eM, -eme, -10m) 
cmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -51m) 

3.5. 06pa30BaHMe CPOPM npOIIIe.ll,IIIerO BpeMeHM maroJIoB(HCB M CB) 
omKpbI6aJl(-Jla, -JlO, -Jlu) - OmKpblJl(-Jla, -JlO, -Jlu) 
cmpoUJl(-Jla, -JlO, -Jlu) - nocmpoUJl(-Jla, -JlO, -Jlu) 

3.6. 06pa30BaHMe CPOPM 6YilYmero BpeMeHM maroJIoB(HCB M CB) 
Eyoy(-eUlb, -em, -eM, -eme, -ym) omKpbl6amb - omKpolO(-eUJb, -em, -e.M, -eme, -10m) 
Eyoy(-eUlb, -em, -e.M, -eme, -ym) cmpoumb - nocmpolO(-uUlb, -um, -UM, -ume, -51m) 

3.7. 06pa30BaHMe CPOPM nOBeJIMTeJIbHOrO HaKJIOHemUl maroJIa(HCB M CB) 
OmKpbl6au! - OmKpou! 
Cmpou! - Ilocmpou! 

3.8. 06pa30BaHMe BM.ll,OBbIX nap marOJIOB: 
3.8.1. C nOMOllibIO npMCTaBOK: 

'lUmamb - IIPO'lUmamb 
360Humb - n0360Humb 
nucamb - HAnucamb 
OeJlamb - COeJlamb 

3.8.2. C nOMOmbIO cYCPCPMKCOB: 
oCH06Amb - oCH06hIBAmb 
Oamb - oaBAmb 
peUlAmb - peUlHmb 

3.9. Pa3HOKOpeHHble napb!: 
6pamb - 6351mb 

4. [JIarOJIbl .ll,BIDKeHMH: 3ae3)1(aTb - 3aexaTb 
e3.ll,MTb - C'be3.ll,MTb 

IIpoe3)1(aTb - IIp0exaTb 
npMe3)1(aTb - IIpMexaTb 
.ll,OXO.ll,MTb - .ll,OMTM 
exaTb - noexaTb 

5. 5[3b1KOBbIe Cpe.ll,CTBa .ll,nH )J,JIH xapaKTepMcTMKM cTPaRhI 

2. qexMSI H qeXH 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, OKpY)I(aIOmaH cpe.ll,a M GEO, AJA, 
Pe'IeBOM 3TMKeT . 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, YCTOM'IMBOe pa3BMTMe. KIR,ARV, 

4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 IIHcpopMaIIHOHHaH cpe.ll,a. KUN,MUU 

• IIpMBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! C npue300M! /(06po 3.ll,0pOBbe M 6e30naCHOCTb 

no:JIC aJl 06 am b! KYJIbTYPHoe caMOC03HaHMe. 

• IIpocb6a 06'bHCHMTb, YTO'IHMTb 'ITO-JIM6o: 06ö5lCHUme, nO:JICaJlyucma, ... Il06mopume, QeHHOCTM M HpaBCTBeHHOCTb 
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nOJICaJlyucma, .,. Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHUmb ... 

• Bblpa)l(eHMe cBoero )l(eJlaHIDl: Jl6bl nOUleJl(nOUlJla) ... Jl6bl nOCMOmpeJl(-a) ... Jl6bl 

CXOOUJl(-a) ... 

• Bblpa)l(eHlUI npM OIHICaHMM npeMMYIIl,eCTB M He.ll,OCTaTKOB MH.ll,MBM.ll,yaJIbHOrO M 

rpynnoBorO TypM3Ma: Jl c606ooeH/ c606o0Ha 6 6bl6ope npOZpaMMbl - npOZpaMMa 

3apaHeenpOOYMaHa 

• Bblpa)l(eHMe BOCTOpra: KaKOe 'lYOO! BocXUmUmeJlbHO! 

• OnMcaHMe .ll,OCTOnpMMe'IaTeJlbHOCTeH ropo.ll,a 

• COBeTbI TypMCTaM: Jl6bl nOC06em06aJl/-a ... 

rpaMMaTM1feCKMH MaTepMaJI 

1. CYIIl,eCTBMTeJlbHoe. 

1.1. PO.ll, M 'IMCJlO MMeH cYIIl,eCTBMTeJlbHbIX 

1.2. CKJlOHeHMe cYIIl,eCTBMTeJlbHbIX 

2. IIpMJlaraTeJlbHoe 

2.2. ComaCOBaHMe npMJlaraTeJlbHbIX C cYIIl,eCTBMTeJlbHbIM B po.ll,e 'IMCJle M na.ll,e)l(e. 

3. CO'IeTaHMe KOJlM1feCTBeHlIblX 'IMCJlMTeJlbHbIX C cYIIl,eCTBMTeJlbHbIMM M 

npMJlaraTeJlbHbIMM: 

3.1. 1 + I1MeHMTeJlbHbIH na.ll,e)l( e.ll,.'I. 

OOUH H06blU Y'le6HUK / OOHO 6K)1CHoe R6JlOKO 

3.2. 2,3,4: cYIIl,eCTBMTeJlbHOe P.n. e.ll,.'I. + npMJlaraTeJlbHOe P.n. MH.'I. 

o6a H06blX Y'le6HUKa / mpu 6K)1CHblX R6JlOKa 

3.3. 5 ... .20: P.n. MH.'I. 

Ulecmb H06blX Y'le6HUK06 /oecRmb 6K)1CHblX R6JlOK 

4. rJlaroJl 

4.1. B03BpaTHble rJlaroJlbI 

4.2. OÕpa30BaHMe B03BpaTHblx marOJlOB: .ll,OÕaBJleHMe 'IaCTHI.I,bI -C5I (ceõH): 

Ha'lUHamb - Ha'lUHambCR 

Kamamb - KamambCR 

YOU6JlRmb - yOU6JlRmbCR 

ycmpoumb - ycmpoumbcR 

6pocumb - 6pocumbcR 

4.3. CnpH)I(eHMe B03BpaTHblx marOJlOB: 

4.3 .1. B HaCTOHIIl,eM BpeMeHM: YT..JJJThCH 

Jl Y'lYCb 

Tbl Y'lJJIIIhcR 

OH(-A) Y'lJJTCR 

MM Y'lJJMcR 

BhI Y'lJJTEcb 

OHJJ Y'lATcR 

.~ 



4.3.2. B rrpoIIIe,L(IIIeM BpeMeHH y<IH(Tb)cH 

Mp.: -HCR (y'mJlc5I) 

JK.p.: -HAcb (y'lUJlAcb) 

Cp.p.: -HOCb (y'lUJlAcb) 

MH. li.: -JIHCb (yliuJIAcb) 

5. J[3bIKOBbIe Cpe,L(CTBa ,1l,JU! OImcaHHH cTPaRhI 

3. I Bac npHrJlamalOT llOJIbma H lioJIrapusl 

(""\ 

Pe'IeBOH 3THKeT . 

• 

• 

• 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30paecmeyume! Ilpueem! C npue300M! /(06po 

nO:JICaJlOeamb! 

IIpocb6a 06'bHCHHTb, YTO'IHHTb 'ITO-JIH6o: 06õ5lCHUme, nO:JICaJlyucma, ... Iloemopume, 

nO:JICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymoliHumb ... 

BbIpmKeHHe cBoero )J(eJIaHHH: Jl6bl nouJi:!Jl(noulJla) ... Jl6bl nOCMOmpeJl(-a) ... Jl6bl 

CxooUJl(-a) ... 

• 3HaKoMcTBO 6e3 nOcpe,L(HHKa: PmpeUlume npeocmaeUmbC5I, 51 - ..... 

• 0IPopMJIeHHe TYpHCTHYJeCKOH rrOe3,L(KH 

• YKa3aHHe ,L(opom: KaK ooumul ooexamb OO ... 

• KaK paCCKa3aTb 0 cTPaHe 

• KaK xapaKTepH30BaTb MeCTHoe HaCeJIeHHe 

• 3arrpoc HHIPopMaIIHH rro TeJIeIPOHY: Mozy JlU 51 nOJlYliumb uHrjJopMal/UIO ... 

• OTBeT Ha 3arrpoc HHIPopMaIIHH rro TeJIeIPOHY: T.feM MOZY 6blmb nOJle3bIM/-OU? 

rpaMMaTHYJeCKHH MaTepHaJI . 

1. CYIIIecTBHTeJIbHoe. 

1.1. PO,L( H 'IHCJIO HMeH cYIIIecTBHTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHHe cYIIIecTBHTeJIbRhIX 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe 

3.1. COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJlbHbIX C cYIIIecTBHTeJlbHbIM B pO,L(e YJHCJIe H rra,L(e)J(e. 

4. rJIaroJI 

4.1. CrrpH)J(eHHe rnarOJIOB 

4.2. rJIaroJlbI, BbIpa)J(alOIIIHe BpeMHrrperrpoBo)J(,L(eHHe: 

omnpaeJl5lmbC5I - omnpaeUmbC5I 

noceU{amb - nocemumb 

HaCJla:JICOambC5I - HaCJlaOUmbC5I 

pmeJleKambC5I -pmeJlelibC5I 
5. IIpe,L(JIo)J(eHHe 

.~ 

1.1, l.2, 2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)J(aIOIIIaH cpe,L(a H 

YCTOHYJHBOe pa3BHTHe. 

HHIPopMaIIHOHHaH cpe,L(a. 

3,L(0poBbe H 6e30rracHocTb 

KYJIbTYpHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

GEO,AJA, 
KlR, ARV, 
KUN,MUU 



5.1. 
5.1.1. 

('\ 

CJImKHOCOtJHHeHHOe npeMO)KeHHe C onpe):(emneJIbHOH npM,l(aTOlJHOH 'laCTblO 

KTO, lITO OTHOCHTCH K MeCTOHMeHHIO B maBHOM npe):(JIO)KeHHH: 

Tom, Kmo Ilumaem, MlI020 311aem. 

To, Ilmo mbl CKa3ClJl, YOU6WlO Mell51 

5.1.2. KOTOPhIM OTHOCHTCH K cym;ecTBHTeJIbHoMY B KJIaBHOM npe):(JIO)KeHHH: 

f.{eJ/o6eK, Komopblu MlI020 Ilumaem, MlI020 311aem. 

~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Vene keel (Bl) VI planeeritud tundide arv: 35 

---

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOm.He TeMbI: 
1. ECJIH Tbl 3.L\0POB, 3Ha'lHT TOI C'laCTJIHB 
2. 3.L\paBcTByH, 3cToHIrn! 
3. reorpa<pIDI POCCHH 
4. 3CTOHIIbl B POCCHH 

TeMaTHKa pa3BHTHSI YCTHoH H UHCbMeHHOH peQH: 
1. 3.L\0pOBbe 
1.1 CaMoqyBcTBHe 
1.2 3a6oJIeBaHIUI 
1.3 3.L\0POBblH o6pa3 )KH3HH 
1.4 3.L\0pOBOe IIHTaHHe 
1.5 JIeKapCTBa 
1.6 Cpe.L\CTBa Hap0.L\HoH Me.L\HIIHHbl 
1. 7 3aIDITIDI cnopTOM 
1.8 BH.L\bl cnopTa 
1.9 copeBHOBaHH~ 
2. 3CTOHH~ 

2.1. reorpa<pIDI 
2.2. nOJIe3HbIe HCKonaeMhle 
2.3. 3anOBe.L\HHKH 
2.4. TypH3M 
2.5 . .L\Be KYJIbTypbI 
3. POCCH~ 

3.1.reorpa<pIDI 
3.2.rrpupo.L\a 
3.3. HaCeJIeHHe 
4. CB~3H 3CTOHHH H POCCHH 
4.1. reorpa<pH'leCKM CB~3b(MHrpaIIIDI) 
4.2. KYJIbTypHO-HCTOpH'leCKHe CB~3H 
4.3. KYJIbTypHO-HCTOpH'leCKHe Tpa.L\HIIHH 



o 

lIeJlOBeK H HHcj:>oo6mecTBo 

1. KOMrrblOTep B HalleM )KH3HH 

2. Me.lJ:Ma 

3. MHcj:>opMaIl,IDI B MHTepHeTe 

1. I ECJIH ThI 3.ll.0POB, 3HaqHT ThI CqaCTJIHB 

PeqeBOM 3THKeT . 

• 

• 

• 
• 

IIplmeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 30pa6cm6yume! Ilpu6em! e npue300M! /{o6po 

nOJICaJl06amb! 

IIpocb6a 06'bHCRMTb, YTOqHHTb qTO-JlH6o: 06õRCHume, nOJICaJlyucma, ... Ilo6mopume, 

nOJICaJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymo'lHumb ... 

Bblpa)KeHHe pa)IOCTH, BOCTopra: 3mo 300p060! 3mo npocmo npeJleCmb! 

BbIpa)KeHHe cBoero )KeJlaHIDI: H 6bl nOUli:!Jl(nOUlJla) ... H 6bl nOCMOmpeJl(-a) ... H 6bl 

CXOOWl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KH3RM, 3)I0pOBbe, )IeJlax: XOPOUlO; 

HU'Iezo; HOPMaJlbHO 

• Bblpa)KeHIDI CaMOqYBCTBIDI, )KaJI06bI: LJY6cm6YlO ce6R npeKpaCHO! IlJlOXO ce6R 

'1Y6cm6YIO! LJY6cm60 cJla6ocmu! 

• Bblpa)KeRMe Y.ll.MBJleHIDI: Bom 3mo H060cmb! Kmo 6bl MOZ nOÕYMamb, '1mo ... 

• COBeTbI OTHOCHTeJlbHO IIMTaHIDI H JleqeHIDI: H 6aM peKOMeHOYIO ... 

• KaK OIIMCbIBaTb copeBHoBaRMH 

rpaMMaTJiqeCKHM MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJlbHoe. 

1.1. PO.ll. H qHCJlO MMeH cymecTBHTeJlbHbIX 

1.2. CKJlOHeHHe cymecTBHTeJlbHbIX 

2. IIpHJlaraTeJlbHoe 

2.1 ComacoBaHHe IIpHJlaraTeJlbHbIX C cymecTBHTeJlbHbIM B po)Ie qHCJle H rra)Ie)Ke. 

3. rJlarOJl 

3.1. CrrpH)KeHHe marOJlOB 

4. CJloBoo6pa30BaHHe 

4.1. IIpMJIaraTeJlbHoe - cpaBHHTeJlbHaH CTerreHb rrpHJlaraTeJlbHOrO 

MaJleHbKUU - MeHbUle 

4.2. cpaBHHTeJlbHaH CTerreHb rrpHJlaraTeJlbHOrO - maroJl B aKTMBHOM cj:>opMe 

MeHbUle - YMeHbUlamb 
4.3. marOJl B aKTMBHOM cj:>opMe - maroJl B rraCCHBHOM cj:>opMe (Bo3BpaTHblü) 

YMeHbUlamb - YMeHbUlambcR 
5. JI3bIKoBble Cpe.ll.CTBa )KaJIo6b1 

1"'"\ 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpy)KaIOmaH cpe)Ia H 

YCTOMqMBOe pa3BHTHe. 

llHcj:>0pMaIl,MoHHaH cpe)Ia. 

3)I0pOBbe H 6e30rracHocTb 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

BIO, !NI, 
KEH 



2. 

6. CeMaHTHKa 3KBllBaJIeHTa «KELLEL?» 
6.1. lJ:TO eCTb 
6.2. lJ:ero HeT? 
6.3. KOM)' lJ:TO H)')KHO? 

3~paBCTBYH,3cTOHHH! 

(\ 

PelJ:eBOM 3THKeT . 

• IIpllBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero : 3õpa6cmeyume! llpU6em! e npue3ÕOM! /{06po 

no:JIC ClJl 06 am b! 

• IIpocb6a 06MICHHTb, YTOlJ:HHTb lJ:TO-JIH6o: 06õRcHume, nO:JICClJlyucma, ... ll06mopume, 

nO:JICClJlyucma, ... Bbl He M02JlU 6bl ymO'lHUmb ... 

• BbIpa)KeHHe cBoero )KeJIaHIur: .Jl6bl nouliiJl(noUlJla) ... .Jl6bl nocM ompeJl (-a) ... .Jl6bl 

CXOÕUJl(-a) ... 

• OTBeTbI Ha BorrpOCbI o6mero xapaKTepa 0 )KH3HH, 3.n:opOBbe, ~eJIax: XOPOUIO; 

HU'le20; HOPMClJlbHO 

• BbIpa)KeHIUI o.n:06peHHH/Heo~o6peHIUI: OmllU'lHaR UÕeR! He ÕYMalO, 'lm06bl ... 

• BbIpa)KeHHe co6CTBeHHoro MHeHHH:.Jl ÕYMalO ... , llo-MoeMy. .. 

• OrrHcaHHe TypHCTHlJ:eCKoro 06õeKTa 

• KaK orrHcaTb cTPaH)' 
• Cpe~CTBa rrpllBJIelJ:eHHH BHHMaHHH, HHTepeca 

rpaMMaTHlJ:eCKHM MaTepHaJI. 

1. CymecTBHTeJIbHoe. 
1.1. Po~ H lJ:HCJIO HMeH cymecTBHTeJIbHbIX 
1.2. CKJIOHeHHe cymecTBHTeJIbHbIX 
2. IIpHJIaraTeJIbHoe 
2.1 COrJIaCOBaHHe rrpHJIaraTeJIbHbIX C cymecTBHTeJIbHbIM B po.n:e lJ:HCJIe H rra~e)Ke. 
3 rJIaroJI 
3.1. CrrpH)KeHHe maroJIOB 
3.2. rrOBeJIHTeJIbHOe HaKJIOHeHHe 
4. )J;ecHTHlJ:HbIe .n:P06H 

22,5 M - Õ6aoZ/amb o6a U rlRmb oecRmblx Mempa 

13,6 K6.KM. - mpuHaoZ/amb U Ulecmb K6aõpamHblx KUJlOMempa 

5. Oco6eHHocTH TpaHCJIHTepaIIHH: 
Tiina - TuuHa 

Otepää - OmerIR3 

Pühajärv - lllOXaRP6 
6. 513bIKOBbIe cpe~CTBa MH BbIpa)KeHIUI rrepe~BH'/KeHIUI B rrpocTPaHcTBe 

l~ 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

06Y'leHHe Ha rrpOTH)KeHHH BceM 
)KH3HH H IIJIaHHpOBaHHe KapbepbI. 
OKpy)KaIOmaH cpe.n:a H 
YCToii'lHBoe pa3BHTHe. 
lIHljJopMaIIHOHHaH cpe.n:a. 
TeXHOJIOrHH H HHHoBaIIHH. 
3~opOBbe H 6e30rracHocTb 
rpa)K.n:aHCKaH HHHIIHaTllBa H 
rrpe.n:rrpHHMlJ:llBOCTb. 
KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 
l(eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 
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3. I reorpa4lMSI POCCMM 

4. 

• 
• 
• 
• 

Pe'leBOH 3TIIKeT: 

IIpIIBeTCTBIIe II OTBeT: 3õpaecm6)lu(-me)! , llpueem! K020 5l eU;)fCY! 

3aIIHTepeCOBaHHOCTb: Pa3ee ... JfHmepeCHO ... 

KOHCTPYK[(IIII, IICnOJIb3yeMbIe npII 06bHCHeHIIII: JJ CttUmalo ... ,TaK KaK ... 

KaK OIIHcaTb cTpaHy. 

[paMMaTmeCKIIH MaTepIIaJI. 

1. CymecTBIITeJIbHOe 

1.1. PO.n: IIMeH cymecTBliTeJIbHbIX 

1.2. CKJIOHeHIIe liMeHH cymecTBIITeJIbHOrO 

1.2.1. rõe? + B, HA (llpeÕJlO;)fCHblU naõe;)fC) 

1.2.2. Kyõa? + B, HA (BuHUmeJlbHblU naoe;)fC) 
1.2.3. OmK)loa? + IB, C (PoOUmeJlbHblU naoe;)fC) 
2. [JIaroJI 

2.1. CnpH)I{eHIIe maroJIOB B 4lopMe HaCTOHmero, nporne.n:rnero II 6y.n:ymero BpeMeHII. 

2.2. YnpaBJIeHIIe marOJIOB (JIeKCIIKa no TeMe) 

3. IIpliJIaraTeJIbHoe 

3.1. COrJIaCOBaHHe npIIJIaraTeJIbHbIX C cymecTBliTeJIbHbIMII 

3.2. 06paJoBaHlie npIIJIaraTeJIbHbIX OT cymecTBIITeJIbHbIX C nOMOmblO Cy!jJ!jJliKCOB: 

-CK- PYCb - pycCKuu 

-H- ceeep - ceeepHblu 
-OB- Mo - JleOOBblu 

-EMCK- Eepona - eeponEHCKuu 

-AT- A3U5l-a3uATcKUU 
-AJIbH- HaZ/uOHaJlbHOCmb - HaZ/uoHAJIhHblu 

3.3. 06paJoBaHHe CJIO)l{HOH !jJOPMbI npeBocxo.n:HOH CTeneHII IIMeHII npIIJIaraTeJIbHoro: 

KpaCUeblu - CaMblU Kpacueblu - KpacueEHll/uu 

2lly60KUU - CaMblU 2lly60KUU - 2lly6ottAHll/uu 

3CTOH[(bI B POCCMM 

Pe'leBOH 3TIIKeT: 

• IIpHBeTcTBIIe li OTBeT: 30paecmeyu(-me)! , llpueem! K020 5l eu;)fCY! 

• 3aIIHTepecoBaHHocTb: Pa3ee ... JfHmepecHo ... 

• KOHCTPYK[(IIli, liCnOJIb3yeMbIe npli o6bHcHeHHH: JJ CttUmalO ... , TaK KaK ... 

i"""'\ 

1.1, 1.2,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,2.4, 
3.1, 3.2,3.3,3.4,3.5,4.1, 
4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5,3 

OKpY)I{aIOI[(aH cpe.n:a II 

YCTOH'lMBOe paJBIITlle. 

llH4lopMa[(IIOHHaH cpe.n:a. 

TeXHOJIOrIIII II IIHHOBa[(IIII. 

3.n:opOBbe II 6e30naCHOCTb 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHIIe. 

IJ;eHHocTII II HpaBCTBeHHOCTb 

HH4lopMa[(IIOHHaH cpe.n:a. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHIIe. 

IJ;eHHocTII II HpaBCTBeHHOCTb 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 

AJA,KIR, 
ARV,GEO 
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• KOHCTpYKIl,HH.lLIDI BbIpa)KeHHH C06CTBeHHOrO MHeHHH: IIo-MoeMY ... , MHe Ka:JICemCR ... 

• KOHCTpYKIl,HH ,lJ,JIH BbIpa)KeHHH cornacIDIIHeCOrJIaCHH: Ee3YCJl06HO ... , HepG3YMHO ... 

[paMManflJeCKHÜ MaTepHM. 

1. YnpaBJIeHHe rnarOJIOB(JIeKCHKa no TeMe) 

2. CKJIOHeHHe JIHlJHbIX MeCTOHMeHHÜ 

51 TbI OH OHA MbI BbI OHI1 
2.1. 3aMeHa cYlIl,eCTBHTeJIbHbIX JIHlJHbIMH MeCTOHMeHHHMH 

.JJ npo'luman (-a) KHU2Y. - OHa MHe nOHpa6UJlacb. 
3. CKJIOHeHHe npHTH)KaTeJIbHbIX MeCTOHMeHHü 

MOtI TBOtI CBOtI HAllI BAIII 
4. CKJIOHeHHe YKa3aTeJIbHbIX MeCTOHMeHHÜ 

3TOT 3TA 3TO 3TH 
4.1 YnOTPe6JIeHHe MeCTOHMeHHH 3TO B POJIH onpe,lJ,eJIeHHH 

5. CKJIOHeHHe BonpOCHTeJIbHbIX MecTOHMeHHH. 

KTO? TJTO? KAKOH? TJEH? KOTOPblH? CKOJTbKO? 

~ 
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Õppeaine: Vene keel (Bl) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 

Õppe-eesmärgid: 

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane: 
omandab võõrkeele tasemel B 1.2; • 

IG3 

• mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal; 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega; 
kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma 
seisukohti ja plaane; 

koostab lihtsa teksti tuttaval teemal; 
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme; 
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, 
vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku 
infot ka teistes valdkondades; 
seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma 

õpistrateegiaid; 
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 
teadmistega 

Õpitulemused: 

1 KUULAMINE 
1.1 saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud 

teemadel (nt uudistes, spordireportaaiides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning 
kõne on selge ja üldkeelne. 

2 LUGEMINE 
2.1. loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt 

noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid); 
2.2. suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist; 
2.3. kogub teemakohast infot mitmest tekstist; 
2.4. kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine); 
2.5. tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks. 

3 RÄÄKIMINE 
3.1. oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirj eldada oma mulj eid; 
3.2.tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades; 
3.3.kasutab põhisõnavaraja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate 

lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu; 
3.4.väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi; 
3.5.hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust. 

4 KIRJUTAMINE 
4.1. oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, 

isikutest); oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust; 
4.2.oskab isiklikus kirjasvahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi; 



e 
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4.3.oskab kirjutada õpitud teemaloma arvamust väljendava lühikirjandi; 
4.4.oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu 

mõistmist. 

5 Grammatika korrektsus 
oskab üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle; 
kasutab tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt, ehkki on märgata emakeele 
mõju; 
tuleb ette vigu, kuid need ei takista mõistmist. 

Kasutatav õppekirjandus: 

1. H.3aMKOBa5l, I1.MollceeHKo 
TaJIJIllHH 

2. H.3aMKOBa5l, I1.MollceeHKo 
«Tpy,n:HO 6hITh 

Y'Ie6HllK pyccKoro 513hIKa «Tpy,n:HO 6hITh MOJIO,n:hIM» 

Koolibri 1999 
Pa60'IM TeTpa,n:h K Y'Ie6HllKY pYCCKoro 513hlKa 

MOJIO,n:hIM» TaJIJIllHH Koolibri 1999 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Vene keel (Bl) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p ~eSISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06YQalOlQue TeMbi: 

1. lIIKOJIbHbIe ro.n.bI TIy.n.ecHbIe 
2. B03bMeMcSI 3a PYKII, .n.PY3bSl 

TeMaTHI.::a YCTHOH U rrucbMeHHoH pequ: 

l. 06pa30BaHlIe II pa60Ta 
1.1 BbICIIme YTIe6HbIe 3aBe.n.eHIISI 
1.2 B03MO)J(HOCTII IIOJIYTIeHlISI 06pa30BaHlISI B 3CTOHlIlI II B POCCIIII, 
1.3 BbI60p IIpo1>ecclIlI, 
1.4 Kapbepa II IIpeCTII)K, 
1.5 IIpo6JIeMa IIOIlCKa pa6oTIero MeCTa. 
2. qeJIOBeK H o6IIIecTBo 
2.I.TIeJIOBeK KaK JIHTIHOCTb, 
2.2. TIepTbI xapaKTepa, 
2.3.CIIoco6HOCTH H B03MO)KHOCTII, 
2.4 .B3aIlMOOTHOIIIeHlISI II IIpo6JIeMbI 
3. qeJIOBeK, HaYKa H TeXHIIKa 
3.1.HHopMaTIIKa 
3.2.CocTaBJIeHlIe CV 
3.3.KoMIIbIOTep KaK cpe.n.CTBO 06YTIeHlISI 

'-----
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IIIKOJIhHble rO,LlhI qY,LleCHbIe. 

PeqeBOH 3TIlKeT 

• IlpIlBeTcTBIle Il OTBeT Ha Hero: 30paecmeyu(-me)! IIpueem! IIpueemcm8)ilO 
Bac... JJ pao(-a) npueemcmeoeamb eac ... 

• 3HaKoMcTBO Il rrpe,LlCTaBJIeHIle : EyoeM 3HaKOMbl; Pa3pemume 
npeocmaeUmbC5l; 
IIo3HaKoMbmecb ... 

• OÕpaII.J,eHIle B Pa3JIIlqHbIX cIPepax OÕII.J,eHIl5l: 

Jf3euHume 3a 6ecnoKoucmeo; CKaJICUme nOJICaJlyucma... Eyobme 

11106e3Hbl. .. 

• Borrpoc Il YKa3aHIle ,Llopom: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IlOIlCK IlHIPOpMaIIIlIl: MeH5I UHmepecyem ... JJ xomen(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• Bblpa)J{eHIle COÕCTBeHHoro MHeHIl5l: JJ OYMalO ... JJ C'lumalO ... MHe 
KaJICemC5l ... 

• Bblpa)J{eHIle COrJIacrnv'HeCOrJIaCIl5l: 51 npuoepJICUealOCb m020 JlCe MHeHU5l... JJ 
xO'ly e03pa3Umb ... 

• Bblpa)J{eHIle MHeHIl5l rpeTbero JIIlIIa: Aemop ymeepJICoaem, 'Imo ... 

Aemopy KaJICemC5I, 'Imo ... 

• CTPYKTYPHbIe qaCTIl IIIlCbMa. 

• TIlIIWIHbIe 5l3bIKOBbIe cpe,LlCTBa rrpIl COOÕII.J,eHIlIl. 

• AHKeTbI Il BOrrpOCHIlKIl. 

rpaMMaTIl'IeCKIlH MaTepHaJI. 

1. CYII.J,eCTBIlTeJIbHoe: 

1.1. PO,Ll IlMeH cYII.J,eCTBIlTeJIbHblx. 

1.2. CKJIOHeHIle IlMeH cYII.J,eCTBIlTeJIbHblx. 

1.3. CKJIOHeHIle JIIl'IHbIX IlMeH: 

1.3.1. CKJIOHeHIle PYCCKIlX IPaMIlJIIlH: II empoe1!-, HUKUmUHOU lITII. 

1.3.2. HeCKJIOIDIeMble IPaMIlJIIlIl: IIempeHKo, Cmpyee, EellblX 
1.3.3. CKJIOHeHIle PYCCKIlX JIWIHbIX IlMeH: IIempli-MapuK[b Mapuy"'IlTII. 
1.3.4. HeCKJIOIDleMble JIWIHbIe IlMeHa: IIupem, AHHe, Puxo. 
2. YIIorpeÕJIeHIle IlMeH cYII.J,eCTBIlTeJIbHbIX C rrpe,LlJIOraMIl Il õe3 HIlX: 

2.1. rrpe,LlJIom HA Il B + II.II .(r,Lle?) : e mKOlle, Ha pa6ome. 

3. IlpIlJIaraTeJIbHoe. 

1.1. IlpIlJIaraTeJIbHOe BCer,Lla cornacyeTC5l C cYII.J,eCTBIlTeJIbHbIM B po,Lle, qIlCJIe 

Il IIa,Lle)J{e. 

2. qIlCJIIlTeJIbHoe. 

r) 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

OõyqeHIle Ha IIpOT5l)J{eHIlIl BceH I INI, ARV 
)J{H3HIl Il IIJIaHHpOBaHIle 

KapbepbI. 

I1HIPOpMaIIHOHHa5l cpe,Lla. 

3,Ll0pOBbe Il õe30IIacHocTb 

rpa)J{,LlaHCKa5l IlHIIIIHaTIlBa Il 

rrpe,LlIIpHHMqIfBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHIle. 

QeHHOCTH Il HpaBcTBeHHocTb 
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2.1. 0603HaqeHHe KOJIWIeCTBa: 

CKOJlbKO? 
1 + M.n. e)J..q. : OOUH cmOJl, OOHa oZ/eHKa, OOHO Mecmo. 

2; 3; 4 + P.n. e)J..q. : 06a 3K3GMeHa, 06e KHU2U, mpu mempaou, 

5 ..• 20 + P.n MH.q. : l15lmb KHU2, ceMb ypOK06, o6eHaoZ/amb Jlem. 

3. 0603HaQeHHe BpeMeHH: 

CKaKozo 0peMellu? J(o KaKOZO opeMellu? 
e + P.n. - .11:0 + P.n. : c 60CbMU (ympa) Oo l15lmu (6elJepa) 

e l15lm020 Ma5l OO 60CbM020 UlOH51 

B03bMeMCSI 3a PYKH, )J.PY3bSl 

PeQeBOH 3THKeT 

• IIpHBeTCTBHe H OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yu(-me)! Ilpu6em! Ilpu6emcm6YlO 

Bac! 
• 3HaKOMCTBO H rrpe.D;CTaBJIeHHe: EyoeM 3HaKoMbl; Pa3peUlUme 

npeocma6UmbC51; 

• IIpOCb6a H pa3peIIIeHHe: Ilo36oJlbme; Pa3peUlUme; MO:JICHO; pa, 

nO:JICaJlyucma ... 

• Borrpoc H YKaJaHHe .D;OporH: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IIOHCK HHl):>opMaIl,HH: MeH51 uHmepecyem ... H xomeJl(- a) 6bl Y3Hamb ... 

• Bblpa)KeHHe co6cTBeHHoro MHeHIDI: H oYMalO ... H ClJUmalO ... MHe 

Ka:JICemC51 ... 

• COBeT H nO)KeJIaHHe: HY:JICHO, lJm06bl. .. 3mo OlJeHb 6a:JICHO, lJm06bl mbl. .. 

• THlIWIHbIe 513bIKOBbIe Cpe.D;CTBa H rrpaBHJIa lIpH COCTaBJIeHHH ev 
• 3aKJIIOQeHHe o6cY)K.D;emrn, .D;HcrryTa, .D;HCKYCCHH: JImaK; Iloo6eOeM um02U 

rpaMMaTWIeCKHH MaTepHan. 

1. CymecTBHTeJIbHoe: 

1.2. PO.D; HMeH cymecTBHTeJIbHbIX. 

1.3. CKJIOHeHHe HMeH cymecTBHTeJIbHbIx. 

1.4. CJIoBoo6paJoBaHHe: 

0603HaQeHHe KaQeCTBa: H3 lIpHJIaraTeJIbHOrO - cymecTBHTeJIbHOe )KeHCKOro 

po.D;a lIpH lIOMOmH Cyl):>l):>HKCOB - ocmb H - oma. 

2. IIpHJIaraTeJIbHoe. 

2.1. IIpHJIaraTeJIbHOe BCer.D;a cornacyeTc5I C cymecTBHTeJIbHbIM B pO.D;e, quCJIe H 

lIa.D;e)Ke. 

!"""'\ 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

OKpY)Karoma51 cpe.D;a H 

YCTomHBoe paJBHTHe. 

lIHI):>0pMaIl,HoHHa51 cpe.D;a. 

3.D;0pOBbe H 6e30lIacHocTb 

rpa)K.D;aHCKa51 HHHIl,HaTHBa H 

lIpe.D;lIpHHMqHBOCTb. 

KYJIbTypHoe caMOC03HaHHe. 

IJ,eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 

INI, ARV, KIR 
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2.2. KpaTKoe II rrOJIHoe rrpllJIaraTeJIbHoe: 

2.2.1. 06pa30BaHlle KpaTKllX rrpllJIaraTeJIbHblx: 

M.p.: Kpacu6blu - KpaCUfl. 

:JIC.p.: KpaCU6a5l - KfJaCU6fl 
cp.p.: KpaCU60e - KfJaCU6Q 
MH. '1.: KpaCU6ble - KpaCU6Ql 

2.2.2. YrrOTPe6JIeHlle KpaTKllX rrpllJIaraTeJIbHbIX 

3. CTerreHll cpaBHeHllH rrpllJIaraTeJIbHblx: 

3.1. CpaBHIITeJIbHaH CTerreHb rrpHJIaraTeJIbHbIX: 

Kpacu6blu - KpaCU6ee 
3.2. IIpeBocxo.ll:HaH CTerreHb rrpllJIaraTeJIbHbIX: 

4. IIpWIaCTIle 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 
Kpacu6blu - Kpacu6euulUu 

1.1. CTpa.ll:aTeJIbHble rrpWIaCTIIH: 

1.2. HaCTOHIIIero BpeMeHll : OeJlaeMUU 
1.3. rrporne):(lllero BpeMeHlI: COeJlaHHblU 
lA. 06pa30BaHlle cTPa.ll:aTeJIbHbIX rrpIfIIacTIIM rrporne.ll:rnero BpeMeHll: 

HallllcaTb - HarrllcaHHbIM - HallllcaH 

2. IIpe.ll:JIO)KeHlle 

2.1. CJIO)KHble rrpeMO)KeHllH C COI030M «lImOÕbl» 

HY:JICHO, lImOÕbl 6bl nepenUCClJlU KOHmpOJlbHYlO pa6omy. 
2.2. CJIO)KHbIe rrpeMO)KeHllH C COI03HbIM CJIOBOM «Kozoa» II «eCRU» 

a) YCJIOBHe: ECRU XO'1eUlb, '1m06bl me651 Y6a:JICClJlU, HY:JICHO Y6a:JICamb 

opyzux. 
6) BpeMH: HeJlb351 3a6bl6amb 0 OPY3b5lX - oco6eHHo, Kozoa UM mpyoHo. 

6. CTllJIH PYCCKOro H3bIKa 

6.1. 0CPllIIllaJIbHO-.ll:eJIOBOM CTHJIb 

6.2. ra3eTHo-rry6JIllIIHCTIfIIecKIIM CTHJIb 

~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Vene keel (Bl) VIII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

OõyqalOIIJ;He TeMhI: 

1. I1peKpacHa 3eMJUI H Ha Heli lfeJIOBeK 

2. )l{H3Hb rrpmKHTb - He rrOJIe rrepeliTH 

TeMaTHI<:a YCTHOÜ H llHchMeHHoü peqH: 

1. qeJIOBeK H rrpHpo,n:a 

1.1. oxpaHa rrpHpo,n:bI, 

1.2. 3arrOBe,n:HHKH, KpacHruI KHHra, 

1.3. )KHBOTHbrn MHP, KJIHMaT H pecypcbI, 

1.4. ropo,n: H ,n:epeBllil, 

1.5. yp6aHH3au;mI, 

1.6. rrYTemeCTBH5I H TpaHcrropT. 

2. qeJIOBeK H 06mecTBo 

2.1. lfeJIOBeK KaK JIHlfHOCTb, 

2.2. lfepTbI xapaKTepa, 

2.3. crroco6HoCTH H B03MO)KHOCTH, 

2.4. B3aHMOOTHOmeHH5I H rrp06JIeMbI 

3. I1oBce,n:HeBHa5I )KH3Hb 

3.1. 3,n:opoBbrn o6pa3 )KH3HH, 

3.2. 3,n:0poBoe rrHTaHHe, 

3.3. 3aH5ITH5I crropToM, 

3.4. rrp06JIeMbI:KypeHHe,aJIKOrOJIb,HapKoTHKH,6e30rracHocTb. 

-
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llpeKpaCHa 3eMJIH " Ha Heu qeJIOBeK 

PeqeBOM 3THKeT. 

• IIpHBeTcTBMe M OTBeT Ha Hero: 30paBcmByu(-me)! IlpUBem! 

• IIpoch6a nOBTopMTh, 06bHCHHTh: lf3BUlIume, 5llle nOll5lJl(-a); 
Il OBmopume, nOJICaJlyucma ... 

• 06pameHMe B pa:3JIlf1IHI>IX ccpepax 06meHIUI: 

lf3BulIume 3a 6ecnOKoucmBO; CKaJICUme nOJICaJlyucma ... 

EYObme Jl106e311bl... IlOKaJICume, nOJICaJlyucma ... 

• IIpoch6a M pa3perrreHMe: Il03BOllbme; PmpeulUme; MOJIClIO; pa, nOJICaJlyucma .. . 

• COBeThI M rrpMKa3hI: Clleoyem (cmoum) COeJlamb ... , COeJlau, nOJICaJlyucma ... . 

• BoIIpOC M YK33aHMe L\opom: KaK npoumu? KaK npoexamb? 

• IIOMCK MHCPOPMaIJ;HM: Mell5l ullmepecyem .. JI xomell (- a) 6bl Y311amb ... 

• Bhrpa)KeHMe co6cTBeHHoro MHeHIDl: Jf OYMalO ... Jf C'lumalO ... MlIe Ka:JICemC5l ... 

rpaMMaTMqeCKHM MaTepMaJI. 

1. CymecTBMTeJIhHoe: 

1.1. POLI M CKJIOHeHMe MMeH cymecTBMTeJIhHhIX. 

1.2. Ynorpe6JIeHHe MMeH cymecTBHTeJIhHhIX C rrpeL\JlOraMM M 6e3 HMX. 

1.3. 06pa30BaHMe CPOPMhI pOL\HTeJIbHOrO naL\e)Ka MHO)KeCTBeHHoro qIfCJIa 

cymecTBMTeJIbHhlx: 

060311a'lellUe KOllU'leCmBa: 
CKOJlbKO? 

1 + M.n. etJ:.q. : BOllK, Mope, peKa. 

2; 3; 4 + P.n. etJ:.q. : BOllKa, MOP5l, peKU 
5 ..• 20 + P.n MH.q. : BOllKOB, Mopeu, peK. 

2. CTMJIH pyccKoro H3bIKa 

2.1. CTMJIb peKJIaMHhIX C006meHMM. 

2.2. HayqHhIM CTMJIb. 

3. AKTMBHhle M naCCMBHhle KOHCrpYKD;MM. 

AKTMB IIaccMB 

Kmo L\eJIaeT 'Imo?---------------------------------------- lfmo L\eJIaeTCH Ke.M? 
lJeJlOBeK oxpall5lem npupooy. ---------------------------Ilpupooa oxpall5lemc5l '1ellOBeKOM. 
lITO oenalOm? -------------------------------------------- lITO oenaemC5l? 
)f{umellu opzallU3YlOm 1I0Bble 3anOBeOllUKu.--------- OpzallU3YlOmC5l3anOBeOlluKU. 
lITO cOenaJlu? -------------------------------------------- lITO 6blJlO cOenallo? 
Y'Iellble U30aJlU KpaClIYlO KlIUZy.---------------------- KpaclIa5l KlIUZa 6blJla U30alla. 

i""'" 

1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, 
4.3,5.1,5.2 

06yqeHMe Ha rrpOTH)KeHMM 

BceM )KM3HM M rrJIaHHpOBaHHe 

KapbepbI. 

OKpY)KaIOmaH cpeL\a M 

YCTOllqMBOe p33BMTMe. 

HucpopMaD;MOHHaH cpeL\a. 

TeXHOJIOrMH M MHHOBaD;MH. 

3L\OpOBbe M 6e30rraCHOCTb 

rpa)KL\aHCKaH HHMD;MaTMBa H 

rrpeL\rrpMMMqMBOCTb. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHMe. 

IJ,eHHocTM M HpaBCTBeHHOCTb. 

INI, BIO, 
GEO, ARV 
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2. )Ku3Uh np0'KUTh - ue nOJIe nepeHTu 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 06yqeHHe Ha IIpODDKemiH INI,ARV, 
3.2,3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, BceH )1<H3HH H lIJIaHHpoBaHHe BIO,KEH 

Pe'leBOH 3THKeT. 4.3, 5.1, 5.2 Kaphephl. 

OKpY)J(alOlllaH cpe,L(a H 

• I1pHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30paecmeyu(-me)! Ilpueem! YCToiMHBoe paJBHTHe. 

• I1poch6a nOBTopHTh, 061>HCHHTh: H3euHume, R He nOH5lJl(-a); Hm)>opMaIJHOHHaH cpe,L(a. 

Il oemopume, nO:JIC(IJlyucma ... 3,L(0pOBhe H 6e30naCHOCTh 

• 06pallleHHe B pa3JIH'lHhIX ccpepax 06111eHHH: CKa:JICUme nO:JIC(IJlyucma ... rpa)J(,L(aHCKaH HHHIJHaTHBa H 

EYObme Jl106e3Hbl. .. npe,L(npHHM'lHBOCTh. 

• BhIpa)J(eHHe OTKa3a: JJ npomue; 3mo Hee03MO:JICHO; KYJIhTypHoe caMOC03HaHHe. 

• I1pocb6a H paJperneHHe: Ilo3eoJlbme; PmpeUlume; MO:JICHO; J(a, nO:JIC(IJlyucma ... IJ;eHHocTH H HpaBCTBeHHOCTb 

• COBeThI H IIpHKaJbI : CJleoyem (cmoum) COeJlamb ... , maK KaK 

• BbIpa)J(eHHe co6CTBeHHoro MHeHHH: JJ OYMalO ... JJ C'lumalO ... MHe Ka:JICemCR ... 

• Pe'leBbIe CTepeOTHITbI, HCnOJIb3yeMbIe B XO,L(e o6CY)J(,L(eHHH, ,L(HCKYCCHH 

• HHTepBblO : KaK 6paTb HHTepBblO: C'IUmaeUlb JlU mbl ce6R ... KaK me6e yoaemcR ... ? 

• I106Y)J(,L(eHHe K ,L(eMCTBHIO: OmKa:JICUCb u no6eou! HaOYMaeme-
3eOHume(npUe3:JICaUme ... ) 

rpaMMaTH'leCKHM MaTepHaJI. 

1. rJIaroJI. 

1.1. CnpH)J(eHHe marOJIOB. 

1.2. I1oBeJIHTeJIbHOe HaKJIOHeHHe: 

L[umamb - '1umau! 
roeopumb - zoeopu! 
Bepumb - eepb! 

1.3. rJIarOJIbl ,L(BH)J(eHHH: 

Homu xooumb 
Examb e30umb 
JIememb Jlemamb 
Ee:JICamb 6ezamb 
IlJlblmb lVlaeamb 
1.4 .. BH,L(bI rJIarOJIa, o6pa30BaHHe BH,L(OBbIX nap: 

1.4.1. npH nOMOIIIH npHcTaBoK: 

'1Umamb - !1]2Q'IUmamb 
1.4.2. npH nOMOIIIH CYCPCPHKCOB: 

On03,L(aTb - onaJ,L(bIBaTb 

1.5. BpeMeHHbJe CPOPMhI rJIaroJIOB: 

HCB CB 
npoUleoUlee npoUleoUlee 
HacmORUfee CllO:JICHOe 6yoyUfee 
CJlO:JICHOe 6yoyUfee 
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2.2. KpaTKoe H nOJIHoe npmmraTenbHoe: 
2.2.1. 06pa30BaHHe KpaTKHX npHnaraTenbHblx: 

M.p.: Kpacu6blu - Kpacuf1. 
JIC.p.: KpaCU6a5l- Kpacu6g 
cp.p.: Kpacu60e - Kpacu6Q 
MH. 't.: Kpacu6ble - KpacU6!!1. 

2.2.2. Ynorpe6neHHe KpaTKHX npHnaraTennHblx 

3. CTeneHH cpaBHeHIDI npHnaraTenbHblx: 

3.1. CpaBHHTennHaH CTeneHb npHnararennHblx: 
Kpacu6blu - Kpacu6ee 

3.2. IIpeBocxo.!l:HaH CTeneHb npHnaraTenbHblx: 

4. IIpHQacTHe 

Kpacu6blu - CaMblU Kpacu6blu 
Kpacu6blu - Kpacu6euUJuu 

1.1. CTpa.!l:aTenbHbIe npWIaCTHH: 

1.2. HaCTOHmero BpeMeHH: OeJlaeMUU 
1.3. npome)lJlIero BpeMeHH: COeJlGHHblU 
1.4. 06pa30BaHHe crpa.!l:aTenbHblx rrpwqacTHH npome.!l:mero BpeMeHH: 

HaIIHcaTb - HarrHcaHHbIH - HarrHcaH 

2. IIpeMO)l(eHHe 
2.1. CnO)l(Hble rrpeM0)l(eHIDI C COl030M «lJm06bl» 

HYJlCHO, IJm06bl 6bl nepenUCGJlU KOHmpOJlbHYlO pa6omy. 
2.2. CnO)l(Hble npeMO)l(eHHH C COI03HbIM cnOBOM «KoziJa» H «eCIlu» 

a) ycnoBHe: ECIlU xo'teUJb, 'tmo6bl me651 Y6aJICGJlU, HYJlCHO Y6aJICamb 

oPyzux. 
6) BpeMH: HeJlb3513a6bl6amb 0 OPY3b5lX - oco6eHHO, KoziJa UM mpyoHo. 

6. CTHnH pyccKoro H3bIKa 

6.1. 0<pHIIHanDHO-.!l:enOBOH CTHnb 

6.2. ra3eTHo-rry6nHIIIIcTwqecKHH CTHnb 

.~ 
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Õppeaine: Bl-keeleoskustasemega võõrkeel 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (9.) teema nimetus: Vene keel (Bl) IX planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pi peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

06yqalO~He TeMbi: 
l. Mbl pO)J(,D,eHbl, qTo6 CKa3KY c,D,eJIaTb 6bIJIblO 
2. 3CTOHHJ[ B cep,D,:ue MoeM (pyccme mrCaTeJI1{ H 3CTOHlUI) 

TeMaTHI\:a YCTHOH H IIHchMeHHoH peQH: 
l. ~eJIOBeK,HaYKa,TexHHKa 

1.1 KOMIIblOTep KaK Cpe,D,CTBO o6YQeHH5I, 
1.2 KOMIIbIOTep: 3a H IIPOTHB 
1.3 H306peTeHll5I, 
1.4 IIpe,D,IIpHHHMaTeJIbCTBO, 
1.5 Hepa3ra,D,aHHble TaHHbl, 
1.6 HaYKa H IIpHpO,D,a 
2 ~eJIOBeK H o6r:uecTBo 
2.1. QeJIOBeK KaK JIHQHOCTb, 
2.2. QepTbl xapaKTepa, 
2.3. cIIoco6HOCTH H B03MO)J(HOCTH, 
2.4. B3aHMOOTHOrneHH5I H IIpo6JIeMbl 

l. 
MhI po~eHhI, QTo6 CKa3KY C,lJ,eJIaTh 6hIJIhlO 1.1,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, 06)"IeHHe Ha nponDKeHHH ARV, !NI, 

3.2, 3.3,3.4,3.5,4.1,4.2, Bcerr )KH3HH H lIJlaHHpoBaHHe KIR 
PeqeBOrr 3THKeT. 4.3,5.1,5.2 KapbepbI. 

IIpHBeTcTBHe H OTBeT Ha Hero: 30pa6cm6yii(-me)! IIpu6em! IIpU6emcm6)l1O Bac! 
OKpY)KaIOIll,aH cpe,lJ,a H 

• YCTOH'IHBOe pa3BHTHe. 
• IIpocb6a rrOBTopHTb, 06õHCHHTb: Jf36uHume, 51 He nOH5lJl(-a); IIpocmume,51 He IImpopMaU;HOHHM cpe,lJ,a. 

PaCCllbluum(-a); IIo6mopume,noJICanyucma ... TexHoJIonrn: H HHHOBaU;HH. 
• 06paIll,eHHe B PaJ.JlHqHbIX c<j:lepax 06I1l,eHHH: CKaJICUme nOJICanyucma ... 3,lJ,0pOBbe H 6e30rraCHOCTb 

EYObme 11106e3Hbl .,. II OKaJICUme, nOJICanyucma ... [pa)K,lJ,aHCKaH HHHl(HaTHBa H 
- _.-
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• BbIpa)KeHHe COMHeHIDl : He MO:JICem 6blmb! He eepumc51; Hee03MO:JICHO, 
BP51d llU ... 

• IlpOCb6a H pa3pemeHHe: Il03eollbme; Pa3peUlUme; MO:JICHO; J(a, nO:JICaJlyucma ... 

• IlpOCTeÜillHe HHCrpYKIJ,HH H CJIe,ll,OBaHHe MM . 

• IlOHCK HHcpOpMawm: MeH51 UHmepecyem ... J! xomell (- a) 6bl pHamb ... 

• BbIpa)KeHHe co6CTBeHHoro MHeHIDr: 5I ,ll,YMaIO ..• 5I ClJHTaIO ..• MHe Ka)KeTCH ... 

• BbIpa)KeHHe MHeHHH rpeTbero JIHlla: Aemop ymeep:JICdaem, 'tmo ... 
Aemopy KG:JICemC51, 'tmo ... 

rpaMMaTuqeCKHll: MaTepHall. 

1. IlpWIacTHe 

1.1. ,ll;elfcTBHTeJlbHbIe npWIacTHH: 

1.1.1. HacTOHIIIero BpeMeHH : deJla!Q1!:f:.UU 
1.1.2. npome,ll,mero BpeMeHH: dellaeUluu 
1.2. Crpa,ll,aTeJIbHbIe rrpWIacTHH: 

1.2.1. HaCTOHIIIero BpeMeHH : dellaeMUU 
1.2.2. rrpome,ll,mero BpeMeHH: cdellaHHblu 
1.2.3. o6pa30BaHHe CTpa,ll,aTeJIbHbIX rrpWIaCTHll: rrpome,ll,mero BpeMeHH: 

Hanucamb - HanucaHHblu - HanucaH 
2. ,ll;eerrpWIacTHe 

2.1. HecoBepmeHHoro BH,ll,a 

0603HalJaeT ,ll,eÜCTBHe, KOTopoe rrpOHCXO,ll,HT o,ll,HOBpeMeHHo C ,ll,eÜCTBHeM marOJIa B 

maBHOM rrpe,ll,JIO)KeHHH: 

'tumamb - 'tumalom - 'tumaJ! 
3aHUMambC51 - 3aHUMalOmC51 - 3aHUMaJ!cb 

2.2. COBepmeHHoro BH,ll,a 

HCrrOJIb3yeTcH )l,JIH BbIpa)KeHHH ,ll,eÜCTBHH, npe,ll,lUecTBYIOI.QerO ,ll,eÜCTBHIO rJIaBHOrO 

rrpe,ll,JIO)KeHHH: npo'tumamb - npo'tuman - npo'tumaB 
n03aHUMambC51- n03aHUMaJlC51- n03aHUMaBillHcb 

3. Ilpe,ll,JIO)KeHHe. 

1. CJIO)KHOrrO,ll,lJHHeHHOe npe,ll,JIO)KeHHe: 

1.1. rrpH,ll,aTOlJHOe rrpWIHHbI; 

1.2. rrpH,ll,aTOlJHOe H3'bHCHHTeJIbHOe; 

1.3. npH,ll,aTOlJHOe lIeJIH; 

1.4. 
2. 
3. 
4. 

npH,ll,aTOlJHOe orrpe,ll,eJIHTeJIbHOe; 

Heorrpe,ll,eJIeHHO-JIWIHbIe npe,ll,JIO)KeHHH. 

ne3JIWIHbIe rrpe,ll,JIO)KeHIDl. 

3HaKH nperrHHaHIDl B rrpe,ll,JIO)KeHHH. 

,~ 

rrpe,ll,rrpHHMlJHBOCTb. 

KYJIbTYPHoe caMOC03HaHHe. 

IJ;eHHocTH H HpaBcTBeHHocTb 
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Oppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kitjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kitj as 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuurija kirjanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
l.1.Tunneb väga aeglase s ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildimaterj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu (nt hamburger, film, takso, 

kohv). 
lA.Suudab jälgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu 

2 LUGEMINE 
2.l.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimateYal. 
2A.Leiab lugedes vajaliku infu 

3 RÄÄKIMINE 
3 .I.Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara ja lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsamaid igapäevaseid viisakusvälj endeid (tervitades, hüvasti jättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3A.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.5. Tunneb igapäevaseid olmeesemeid j a köögitarbeid ning oskab neid kirj eldada 
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3.6.Tunneb sööke, jooke, toiduaineid 
3.7.0skab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 
3.8.Tunneb aIve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.l0.0skab kiIjeldada oma päeva, tegevusi 
3 .11.Kasutab aj amäärusi, kellaaegu 
3 . 1 2. Oskab sõlmida kokkuleppeid 
3. 13.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14. Oskab küj eldada oma elamist, tubade sisustust 

4 KIRJUTAMINE 
4.l.Tunneb õpitava keele kiIjatähti, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kiIjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kiIjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kiIjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIlU KORREKTSUS 
5.l.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuelll" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teem(i nimetus: ~ksa keel (A2) I planeeritud tundide arv:_ 35 

- -

õ ~: leSlSU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Themen 

1.1 Erste Kontakte 
1.2 Gegenstände in Haus und Haushalt 
1. 3 Essen und T rinken 

2 Grammatik 
2.I.Der Aussagesatz und der Fragesatz 
2.2.Wortfrage, Satzfrage 
2.3.Die Konjugation 
2.4.Personalpronomen 
2.5.Flexion bei Berufsangaben 
2. 6. Satzklammer 
2.7.Das grammatische Geschleeht der Substantive 
2.8.Der bestimmte und der unbestimmte Artikel 
2.9.Nominativ und Akkusativ 
2.10.Plural der Nomen 
2.11. Die Possessivpronomen meinle, deinle, Ihl1'e,seinle, ilu-le das Indefinitpronomen keinle 
2.12.Die Stelhmg des Prädikats im Aussagesatz 
2. 13.Temporalangaben 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sorache 
3 . 1. Erste Kontakte LI A1.1 
3.1.I.BegrüBung 1.1, 1.2.,1.3., 1.4. Kultuuriline Vene ja inglise 
3.1.2.sich und andere vorstellen (Name, Vomame) 2.1.,2.2., 2.3., 2.4. identiteet keel 
3.1.3 .Deutsches Alfabet 3.1.,3.2.,3.3., 3.4.,3.5., 
3.1.4.buchstabieren 3.6. Väärtused ja kõlblus Geograafia 
3.1.5.Zahlen 1-1000 (rechnen) 
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3.1.6.Herkunft, Nationalität und Reiseziel erfragen bzw. Angeben (Ländernamen, woher?) 
3.1. 7.j emanden ansprechen 
3.1.8.jemanden beschreiben (Alter, Hobbys, Berufe) 
3.1.9.um Entschuldigung bitten 
3.1.10. verneinen 
3.2.Gegenstände im Haus und Haushalt L2 
3 .2.I.alltägliche Gegenstände identifizieren, klassifizieren 
3.2 .2.KüchenmöbeI 
3.2.3.Haushaltsgegenstände 
3.2.4.Gegenstände beschreiben (Adjektive) 
3.2.5.Besitz und Zugehörigkeit ausdrücken, erfahren, angeben 
3.3.Essen und Trinken L3 
3.3.1.Speisen und Getränke 
3.3.2.LebensmitteI 
3.3.3.Essgewohnheiten beschreiben 
3.3.4.Vorliebe und WÜllsche erfragen und äuBern 
3.3.5 .. Mahlzeiten 
3.3.6.Zeitangaben (morgens, mittags, nachrnittags, abends) 
3.3.7.Häufigkeit (oft, meistens, manchmaI) 
3.3.8.Mengeneinheiten (FIasehe, Glas, Dose, Tasse, Kilo, liter) 

~ 

4.1.,4.2.,4.3. 
5.1. 

Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema l~ursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: .~aksa keel (A2) 1_1_ __ _. __ _plan~eritud tundide arv: 35 

-

õ 'I! peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

I.I.Essen und Trinken 
I.2.Freizeit 
1.3.Wohnen 

2 Grammatik 
2.l.Verbenmit VokalweehseI (essen, nehmen, Iesen) 
2.2.Modalverben können, düifen, müssen, möchten 
2.3.Sätze mit Modalverb + Infinitiv 
2.4.Imperativ 
2.5.Pronomen man, jemand 
2.6. Verben mit trennbaren Präfix 
2.7.Uhrzeit 
2.8.Frage mit Wann? Wie lange? 
2.9.Präposition for 
2.1 O.Indefinitpronomen und Definitpronomen im Nominativ und im Akkusativ 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftHchen Sprache 
3.l.Essen und Trinken L3 ALI. Kultuuriline Vene j a inglise 
3. 1. l.Speisekarte Iesen 1.1.,1.2.,1.3., lA. identiteet keel 
3.1.2.Speisen und Getränke wählen 2.1.,2.2.,2.3., 204. 
3.1.3.WÜllsehe formulieren 3.1.,3.2.,3.6., 3.7., 3.8., Väärtused ja kõblus 
3.I.4.1m Restaurant bestellen und bezahlen 3.9.,3.10.,3.11.,3.12 
3.I.5.Eigensehaften von Speisen ausdrüeken 4.2.,4.3. Tervis ja ohutus 
3.1.6.Dinge anbieten und ablehnen 5.1. 
3.1.7. Unzufriedenheit ausdrüeken 
3.1.8.naeh dem Preis fragen 
3.1.9.Mengeneinheiten ausdmeken 



3.2.FreizeitL4 
3.2.1.Freizeitaktivitäten 
3.2.2.Interessen 
3.2.3.allgemeine Handlung 
3.2.4.F reizeitbe~häftigungen 
3.2.5 .Zei tangaben 
3.2.6.Veranstaltungen 
3.2.7.Verabredung 
3.3.Wohnen L5 
3.3 .1.Charakteristika von W ohnungen 
3.3.2.Räume 
3.3.3.Möbel 
3.3.4. Charakteristika von Möbel 

{', .1"'"'\ 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I Gl, G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuid j a teatmeteoseid, oskab kiIjutada kiIj aja teha 
kokkuvõtteid loetu j a kuuldu põhj al. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kiIjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kiIj as 

Õpitulemused 

A1.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Saab aru selgelt hääIdatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoogidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antudjuhiseid ning pöördumisi. 
1.3.Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
1.4.Mõistab selgelt j a aeglaselt antud juhiseid ning suudab järgida lühikesi lihtsaid juhtnoore. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku faktiinfo. 
2.2.Saab aru lihtsatest kiIjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavaraja lausemallidepiires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt ja 

on valmis neile reageerima. 
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3.4.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.5.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 

4 KIRJUTAMINE 
4.1.0skab lühidalt küjutada iseendast ja teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekiIja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget küjavahemärki. 
4.5.0skab kirjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kirjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid j a lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 1" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktuell1" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema ~~ursuse või Kursusele või teemale 

jfu"jekorranumber:_ 3~3.) teema nimetus: ~aks~keel A(2) III planeeritud tundide arv: 35 
- - -

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1.Wohnen 
1.2.Krankheit 
1.3.A11tag 

2 Grammatik 
2 .1.Präpositionen in, an, au! mit Dativ 
2.2.Antwort auf Wo? 
2.3.Possessivartikkel 
2.4 .Imperativ 
2.5.Modalverben solien, wollen 
2.6.Perfekt 
2.7.Antwort auf Wohin? 
2.8.Präpositionen in, nach, zu 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3.1.Wohnen L5 Al.2. Kultuuriline Geograafia 
3. 1. 1.Wohnen im Mietshaus 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. identiteet Inglise keel 
3.1.2.Ort und Lage 2.1.,2.2.,2.3., 2.4. 
3.1.3.Wohnen im Hotel 3.1.,3.2.,3.3., 3.4., 3.5 Keskkond ja 
3.2.Krankheit L6 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., j ätkusuutlik areng 
3.2.1.Körperteile 4.6 
3.2.2.Krankheiten 5.1 Tervis ja ohutus 
3.2.3.Schmerzen und Beschwerden 
3.2.4.Medikamente 
3.2.5.Schlafstörungen und Tipps dagegen 
3.2.6.Körperbewegung 
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3.2.7.Winterurlaub 
3.3. Alltag L7 
3.3.1.Alltägliche Aktivitäten Väärtused ja kõlblus 
3.3.2.Wochentage, Monate 
3.3.3.Unfall 
3.3.4.Hausarbeiten 
3.3.5.Tagesablauf am Werktag 
3.3.6.Auf der Autobahn 
3.3.7.Reparaturarbeiten in der W ohnung 



("\ ~ 

Õppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Saksa keel (A2) IV planeeritud tun~ide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
1 Themen 

1.1.0rientierung in der Stadt 
1.2.Kaufen und Schenken 
1.3.Deutsche Sprache und deutsche Kultur 

2 Grammatik 
2.1.Deklination im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv 
2.2.Wechselpräpositionen 
2.3.Präpositionen mit Dativ 
2.4.Präpositionen bei geografischen Namen 
2.5. Verb en mit zwei Ergänzungen Dativ und Akkusativ 
2.6.Komparation der Adjektive 
2.7.0rdinalzahlen 
2.8.Präpositionen mit Akkusativ 
2.9.Frageartikel welcher? welche? welches? 
2.10.GrÖBenangaben 

3 Themen zur Verwieklung der mündliehen und sehriftliehen Spraehe 
3.1.0rientierung in der Stadt L8 Al.2. Kultuuriline Kirjandus 
3.I.I.Lage, Richtung, Ziel 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. identiteet Muusika 
3.1.2. Geschäfte, Sport und Freizeitrichtungen 2.1.,2.2.,2.3., 2.4 Kunst, 
3.1.3 .öffentliche Gebäude 3.1.,3.2.,3.3., 3.4., 3.5 Tehnoloogia ja Geograafia 
3.1.4.Dienstleistungen in der Stadt 4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.5., Innovatsioon 
3.1.5.Verkehr 4.6 
3.1.6.den Weg erklären und danach fragen 5.1. Väärtused ja kõlblus 
3.1.7. SehensWÜfdigkeiten in Berlin 
3.1.8.Berliner Alltag 
2.I.Kaufen und Schenken L9 

- - -- - - -
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2. 1. l.Anlässe zum Feiem 
2.1.2.Geschenke 
2.1.3.Gegenstände aus dem Alltag 
2.1.4.Einkäufe 
2.I.5.Technische Geräte 
2.I.6.Alltagsaktivitäten 

3.1 .. Deutsche Sprache und deutsche Kultur LIO 
3. 1. 1. Geografische und biologische Augaben 
3.1.2.berühmte Persönlichkeiten 
3.1.3.Das Datum 
3. I A.Jahreszeiten 
3.1.5.Ländemamen 
3.I.6.Sprachen 
3.1.7.Geografische Begriffe 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium l Klass: lG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest j a vestlusest 
• oskab ennast kiIjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnonne, nende 

kasutamist kõnes ja kiIj as 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
I.I.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete j a sõnumite sisu, kui need on talle 

tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
I.2.Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3.Vajab kordamistja selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.1.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kiIjad, kuulutused, uudised, 

juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaidjuhiseidigapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .I.Oskab lühidalt kiIjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
3.2.0skab kiIjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavara j a käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustada ja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda seda juhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 
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4 KIRJUTAMINE 
4.I.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
4.2.Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ning jt. 
4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .I.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavonnid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 2" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktue1l2" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kinderleieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
I 

j fuj ekorranumber: 2.~J5.) teema nimetus: ~ Saksa keel (A2) V planeeritud tundide arv: 35 
--~~ I 

õ 'PI le SISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Thernen 

1.1.Aussehen und Persönlichkeit 
l.2.Schule, Ausbildung, Beruf 

2 Grarnrnatik 
2.l.Adjektiv als Prädikat 
2.2.Vergleichsformen im Satz als, so ... wie 
2.3.Adjektivdeklination 
2.4.Frage mit was for ein? welcher? 
2.5.Artikelwörter dieser, mancher, jeder/alle 
2.6.Redeabfolgen in argumentiven Diskursen 
2.7.Kausalsatz mit weil 
2.8.Präteritum der Modalverben 
2.9.Konsessivsatz mit obwohl 
2.1O.Konditionalsatz mit wenn -

2.1l.temporale Präpositionen an, seit, von ... bis zu 

• 2. 12.Datumangaben auf die Frage Wann? Seit wann? Wie lange? 
3 Thernen zur Verwicklung der rnündlichen und schriftlichen Sprache 

3.1 Aussehen und Persönlichkeit LI A2.1. Väärtused ja kõlblus Perekonnaõpetus 
3 .1.1.Aussehen von Menschen 1.1., 1.2., 1.3. 
3 .1.2.Charakterisierung von Personen 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3.1.3.Temperament 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.4.Farben 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. 
3.1.5.Gradadverbien 5.1. 
3.1.5. Charakterisierung von Kleidungsstücken 
3.1.6.Arbeitsbedingungen 
3.1.7.Redemittel für die Argumentation (Bewertung, Konsens, Dissens) 

3.2.Schule, Ausbildung, Beruf L2 
3 .2.l.Berufe (auch Wunschberufe) Elukestev õpe ja 
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3.2.2.Motivation karjääri planeerimine 
3.2.3.Zufriedenheit mit dem Beruf 
3.2.4.Arbeitsbedingungen Väärtused ja kõlblus 
3.2.5. Charakterisierung von Stelle und Beruf 
3.2.6.Schulen und Schulsystem 
3.2.7.Unterrichtsfächer 
3.2.8.Zeugnisse Teabekeskkond 
3.2.9.Priifungen 
3.2.10.Berufsausbildung 
3.2.11.Studium 
3.2. 12.Berufschancen nach dem Studium 
3.2.13 .Stellensuche 
3.2. 14.Datum 

--
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äJj ekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VI planeeritud tl.J!ldide arv: 35 

õ 'Pl ilesISu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Themen 

1.I.U nterhaltung und Femsehen 
1.2.Industrie, Arbeit, Wirtschaft 
1.3.Familie und persönliche Beziehungen 

2 Grammatlk 
2.1.Reflexive Verben 
2.2.Reflexivpronomen 
2.3.Präpositionalpronomen 
2.4.Konjuktiv II 
2.5.Steigerung der prädikat und attribut gebrauchten Adjektivs 
2.6.Vergleichsformen im Nebensatz (wie und als) 
2.7.Passiv Präsens 
2.8.In:finitivsätze mit zu 
2.9.Nebensatz mit dass 
2.1D.Präteritum 
2.11. Temporalsatz mit wenn und als 
2. 12. Genitiv 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schrifilichen Sprache 
3.1.Unterhaltung und Fernsehen L3 Teabekeskkond Kirjandus, 
3 .1.I.F ernsehen A2.l. Kultuuriline inglise ja vene 
3 .1.2.F ernsehprogramm, Sendungen 1.1., 1.2., 1.3. identiteet keel 
3.1.3 .Ratgebersendung 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 
3.1.4.Persönliche Beziehungen 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5 
3.1.5.Musik 4.1.,4.2.,4.3.,4.4. Muusika 
3.1.6.Lieder 5.1 
3.1.7.Bedingungsverhältnis 
3.1.8.ETWÜnschtheit 
3.1.9.StraBenkünstler, StraBenmusik 
3.1.1 D.Argumente 

- -- - - - -
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3.2.Industrie, Arbeit, Wirtschaft LA Elukestev õpe ja 
3 .2.1.Autos, Autoteile karjääri planeerimine 
3.2.2.Eigenschaften von Autos 
3.2.3.Defekte Tervis ja ohutus 
3.2.4 .Autoreparatur 
3.2.5.Ärger, Reklamation, Kritik 
3.2.6.Berufe im Automobilbranche 
3.2.7.Arbeitsbedingungen Kultuuriline 
3.2.8.Einkommen und Ausgaben identiteet 
3.2.9.Tagesablauf 
3.2.1O.Lebenshaltung 

3.3.Familie L5 Perekonnaõpetus 
3.3.I.Charakter Kultuuriline 
3.3.2.Sympathie, Antipathie identiteet 
3.3.3.Art der persönlichen Beziehung 
3.3.4.Streit in der Familie Väärtusedja kõlblus 
3.3.5.Vorwürfe 
3.3.6.Familie 
3.3.7.Ehe und Kinder 
3.3.8.Verlobung und Heirat -Meinungen und Einstellung 
3.3.9.Familienleben, Feierabend 
3.3.1O.Eltem und Kinder 
3.3.11.Erziehung fiüher und heute 
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Õppeaine: Saksa keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub voorkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kiIjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kiIj as 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuurija kiIjanduse vastu 

Õpitulemused 

A2.2 tase 

1 KUULAMINE 
l.l.Suudab jälgida endajaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot. 
l.2.Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis). 
l.3.Suudab tabada sündmusi, õnnetusijms kiIjeldavate teleuudiste põhisisu, kui pilt 

kommentaare toetab. 
lA.Vajab sageli kuuldu täpsustamist. 

2 LUGEMINE 
2.l.Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel 

teemadel j a saab aru neis sisalduvast infost. 
2.2.Mõistab tavapäraseid kiIju ja fakse (päringuid, tellimusi, kinnituskiIju jms )endale tuttaval 

teemal 
2.3.Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel. 

3 RÄÄKIMINE 
3.l.0skab rääkida oma huvidest ja tegevustest. 
3.2.0skab kiIjeldada igapäevaeluga seonduvat, nt inimesi, kohti, tööd või õpinguid 
3.3.Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. 
3A.Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. 
3.5.Suudab alustada, j ätkata ja lõpetada vestlusttuttaval teemal, kuid võib vaj ada abi. 
3.6.Kasutab õpitud põhi sõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. 
3.7.Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu j a sõnade otsimist. 
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4.KIRJUTAMINE 
4.I.Oskab kiIjutada lühikesi kiIjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. 
4.2.Koostab lihtsaid isiklikke kiIju. 
4.3.0skab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. 
4.4.Rakendab õpitud õigekitjareegleid (nt algustähe ortograafia, kitjavahemärgid). 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .I.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika põhivaras 

(nt ajab segi ajavonnid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on enamasti selge, mida 
ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kursbueh "Themen aktuell 2" 
2. Arbeitsbueh "Themen aktue1l2" 
3. CD zum Kursbueh 
4. M. Lepp, Grammatik ist Kindedeieht. Tallinn 
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Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 1 G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema _I Kursuse või Kursusele või teemale 
jätjekorranumb~r: _ ~(7·L teema nimetus: Saksa keel (A2) VII planeeritud tundi~ a~: 35 

-

õ 'P' le SISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.I.Natur und Umwelt 
1.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland 

2 Grammatik 
2.1.Zeitausdriicke im Akkusativ 
2.2.Konstruktionen mit es 
2.3.Relativsätze 
2.4.Re1ativpronomen 
2.5.Sätze mit lassen + Injinitiv 
2.6.Satzverbindende Wörter aber, also, denn, deshalb, entweder .. oder, schliejJlich, trotzdem 
2.7.zum + Infinitiv als Ergänzung 
2.8.indirekter Fragesatz 
2.9.In:finitivsatz mit um .. zu 
2.10Finalsatz mit damit 

3 Themen zur Verwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprache 
3.1.Naturund Umwelt A2.2. Keskkond ja 
3.1.1.Klima 1.1., 1.2., 1.3 jätkusuutIik areng geograafia 
3.1.2.Wetter 2.1.,2.2.,2.3 inglise keel 
3.1.3.Tageszeiten 3.1,3.2.,3.3.,3.4.,3.5., Kultuuriline vene keel 
3.1.4.Jahreszeiten 3.5.,3.6 identiteet 
3.1. 5 .Häufigkeit 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 
3.1.6.Stadt 5.1. Teabekeskkond 
3.1.7.Land 
3.1.8.Landschaftstypen Tehnoloogia ja 
3.1.9.Geographie Deutschlands innovatsioon 
3.1.10.Geographie Estlands 
3.1.11.Umweltschutz keemia 
3. 1. 12.Müllprobleme 
3. 1. 13.Gegenstände des täglichenBedarfs 
3.2.Deutsche im Ausland und Ausländer in Deutschland 
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3.2.1.Urlaubsvorbereitungen 
3.2.2.Ausweispapiere für Reise und Verkehr 
3.2.3.Versicherung 
3.2.4.Dienstleistungen 
3.2.5.Reise, Urlaub 
3.2.6.Reiseerlebnisse Elukestev õpe ja ühiskonnaõpetus 
3.2.7.Alltagsgegenstände kaJjääri planeerimine 
3.2.8.1m Ausland arbeiten 
3.2.9.Auswanderer 
3.2.1O.Berufsleben und Familienleben in Deutschland 
3.2.11.Nationalcharakter 
3.2.12.Im Ausland leben 



{\ ~ 

Oppeaine: Saksa keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j äIj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Saksa keel (A2) VIII planeeritud tundid_e arv: 35 

õ 'Pl [lesIsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Themen 

1.1.Nachrichten, Politik und Geschichte 
I.2.Alte Menschen 

2 Grammatlk 
2.I.Präpositionen mit Kasus 
2.2. Verb en mit Präpositionalergänzung 
2.3.Lokale und temporaIe Präpositionen 
2.4.0rdinalzahlen im Datumangaben 
2.5.Nomen und Adjektive mit Präposition 
2.6.Reflexive Verb en 
2.7.Reflexivpronomen 
2.8.Steigerung 

i 2.9.Reziprokpronomen 
3 Themen zur Verwicklung der mündlichen uud schriftlicheu Sprache 

. 3.I.Nachrichten, Politik und Geschichte A2.2 . Kodanikualgatus ja eesti keel 
3. 1. l.Presse, Politik 1.1.,1.2., l.3., 1.4 ettevõtlikkus ühiskonnaõpetus I 

3.1.2.aktuelles Geschehen 2.1.,2.2.,2.3. ajalugu 
3.1.3.Nachrichten 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5., Teabekeskkond 
3.1.4.Parteien und politisehes Wahlsystem in Deutschland und in Estland 3.6.,3.7 

I 3.I.5.die beiden deutschen Staaten 4.1.,4.2.,4.3.,4.4 Tehnoloogia ja 
3.1.6.Tag der deutschen Einheit 5.1. innovatsioon 
3.I.7.Wiedervereinigung 

I 

3.I.8.Lebensverhältnisse Väärtused ja kõlblus 
3.1.9.Gefühle 
3.2. Alte Menschen Kultuuriline 
3.2.l.Familie identiteet perekonnaõpetus 
3.2.2.Wohnen 
3.2.3.zwischenmenschliche Beziehungen 
3.2.4.Lebensverhältnisse 
3.2.5.Altenheime 
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3.2.6.Uberalterung der Gesellschaft 
3.2.7.Alltagsbeschäftigungen alter Leute 
3.2.8.Gegenstände des täglichen Bedarfs 
3.2.9.Liebesgeschichte 
3.2.10.F reizeitaktivitäten alter Leute 
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Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab j a oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja küjas 
• tunneb huvi õpitava keele maade kultuuri ja kirjanduse vastu 

Õpitulemused 

A1.1 tase 

I KUULAMINE 
1.1.Tunneb väga aeglases ja selges sidusas kõnes ära õpitud sõnad ja fraasid; arusaamist toetab 

pildirnaterj al. 
1.2.Reageerib pöördumistele adekvaatselt (nt tervitused, tööjuhised). 
1.3.Tunneb rahvusvaheliselt kasutatavaid lähedase hääldusega sõnu 
l.4.Suudab j älgida väga aeglast ja hoolika hääldusega juttu 

2 LUGEMINE 
2.l.Tunneb õpitava keele tähemärke. 
2.2.Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. 
2.3.Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimateÜal. 
2.4.Leiab lugedes vajaliku infu 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab vastata väga lihtsatele küsimustele ning esitada samalaadseid küsimusi õpitud 

sõnavara j a lausemallide piires. 
3.2.Vajab vestluskaaslase abi, võib toetuda emakeelele ja zestidele. 
3.3.0skab kasutada kõige lihtsarnaid igapäevaseid viisakusväljendeid (tervitades, hüvastijättes, 

vabandades, ennast tutvustades) 
3.4.Suudab ennastja teist inimest iseloomustada 
3.5.Tunneb igapäevaseid olmeesemeidja ning oskab neid kirjeldada 
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3.6. Oskab kirjeldada oma elamist, tubade sisustust 
3.7.0skab linnas teed küsidaja teedjuhatada 
3.8.Tunneb arve, oskab arvutada 
3.9.0skab väljendada oma rahulolu, rahulolematust 
3.10. Oskab kirj el dada oma päeva, tegevusi 
3 .11.Kasutab aj amäärusi, kellaaegu 
3.l2.0skab sõlmida kokkuleppeid 
3.l3.Teeb ettepanekuid, lükkab neid tagasi 
3.14.Tunneb sööke, jooke, toiduaineid 
3.15 Oskab sööki tellida, maksta, poes toiduaineid osta 

4 KIRJUTAMINE 
4.l.Tunneb õpitava keele kirjatähti, oskab õpitud fraaseja lauseid ümber kirjutada (ärakiri). 
4.2.0skab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale, ankeeti täita). 
4.3.0skab kirjutada lihtsaid fraase ja lauseid. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5.I.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeidja lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~iekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Hispaania keel (ALI) I planeeritud tundide arv: 35 

õ 
~ ... 

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Enda tutvustamine 
1.2 Klassiruumi ja kodu kirjeldamine 
1.3 Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine 

2 Grammatika 
2.1 Hispaania keele hääldus 
2.2 Isikuline asesõna 
2.3 Reeglipärase tegusõna pööramine 
2.4 Ebareeglipärased tegusõnad ser, tener, estar, hay 
2.5 Määrav ja umbmäärane artikkel 
2.6 Nimisõna ja omadussõna sugu 
2.7 Ainsus ja mitmus 
2.8 Jutustav lause ja küsilause 
2.9 Küsisõnad: ;,Camo?, ;,Dande?, ;,Cuimtos? 
2.10 Eessõna funktsioon, mõned sagedamini esinevad eessõnad 
2.11 Kohaeessõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Enda tutvustamine U 1 AI.I Kultuuriline Teised 
3.1.1 Hispaania keele tähestik 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Sõnade tähthaavallugemine 1.4 
3. 1.3 Tervitamine ja hüvasti jätmine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Ees- ja perekonnanime ütlemine ja küsimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Vanuse ütlemine j a küsimine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Riigid ja rahvad 3.4, 3.5, 3.6 
3.1.7 Enda päritolust rääkimine ja teiste päritolu kohta küsimine 4.1,4.2,4.3 
3.1.8. Tegevusalad ja elukutsed 5.1 
3.1.9 Arvud 1-199 
3.2 Klassiruumi ja kodu kirjeldamine U 2 
3.2.1 Klassi sisustus ja kontoritarbed 
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3.2.2 Asjade kirjeldamine (värvid) 
3.2.3 Asjade paigutamine ruumis (kohaeessõnad) 
3.2.4 Kodu, tubade nimetused 
3.2.5 Mööbliesemed, kodumasinad 
3.2.6 Tubade kirjeldamine. Asjade olemasolust rääkimine (hay) ja nende asukoha kirjeldamine (estar). 
3.3 Inimese välimuse ja iseloomu kiIjeldamine U 3 
3.3.1 Valik omadus- j a nimisõnu välimuse j a iseloomu kirjeldamiseks 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) I planeeritud tundide arv: 35 

-~ 

õ 'P JeSlSU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
I Teemad 

1.1 Perekond 
1.2 Riietus 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Omastavasesõna 
2.2 Tegusõna llevar kasutamine 
2.3 Omadussõna ühildumine nimisõnaga soos ja arvus 
2.4 Kuuluvuse väljendamine 
2.5 Omadussõna võrdlusastmed 
2.6 Ebareeglipärane keskvõrre 
2.7 Võrdluslausete moodustamine 
2.8 Tegusõnad querer, preferir ja necesitar 
2.9 Eessõnade en ja a kasutamine liikumist väljendavate tegusõnadega 

3 Suulise ja kiJjaliku suhtlemise teemad 
3.1 Perekond U3 ALl Kultuuriline Teised 
3.1.1 Perekonnaliikmed, sugulased. Ll, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Oma perekonnast rääkimine 1.4 
3.2 Riietus U3 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2.1 Riietusesemete nimetused 2.4 kõlblus 
3.2.2 Riietuse kitjeldamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.3 Hinna küsimine ja ütlemine 3.4, 3.5,3.6, 
3.3 Linn U4 3.7,3.8 
3.3.1 Transpordivahendid 4.1, 4.2, 4.3 
3.3.2 Oma eelistustest rääkimine 5.1 
3.3.3 Erinevate transpordivahendite võrdlemine 
3.3.4 Linna kirjeldamine (tänavad, asutused, hooned) 
3.3.5 Eesmärgi väljendamine eessõnagapara 
3.3.5 Teejuhatamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass 1 Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.l) III planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tavaline päev 
1.2 Lemmiktegevused 
1.3 Söömine 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärase tegusõna tüübid 
2.2 Enesekohane tegusõna 
2.3 Eessõna kasutamine aja- ja sagedusväljendites 
2.4 Tegusõnad gustar ja encantar 
2.5 Otsesihitise asesõnad 
2.6 Tambien / tampoco kasutamine 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tavaline päev U5 AU Kultuuriline Teised 
3.1.1 Igapäevastest tegevustest rääkimine 1.1, 1.2, 1.3, identiteet võõrkeeled 
3.1.2 Kellaaeg 1.4 
3.1.3 Päevaajad 2.1, 2.2, 2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Nädalapäevad 2.4 kõlblus 
3.1.5 Kuupäevad 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Tegevuste toimumise sagedusest rääkimine 3.4, 3.5, 3.6, 
3.1.7 Kohtumise kokkuleppimine 3.7,3.8,3.9, 
3.1.8 Hispaanlaste ja eestlaste tavalise päevakava võrdlemine 3.10,3.11, 
3.2 Lemmiktegevused U6 3.12,3.13, 
3.2.1 Vabaajategevustest rääkimine 3.14,3.15, 
3.2.2 Lemmikharrastusest rääkimine 3.16,3.17 
3.3 Söömine 4.1,4.2,4.3 
3.3.1 Söögiajad Hispaanias 5.1 
3.3.2 Mida Hispaanias süüakse? 
3.3.3 Kohvikus ja restoranis tellimine 
3.3.4 Toiduained ja kust mida osta saab 
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Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja teatmeteoseid, oskab kirjutada kirja ja teha 
kokkuvõtteid loetu j a kuuldu põhj al. 

• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende 

kasutamist kõnes ja kirjas 

Õpitulemused 

Al.2 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Saab aru selgelt hääIdatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest 

dialoogidest. 
1.2.Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi. 
1.3.Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms. 
IA.Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning suudab j ärgida lühikesi lihtsaid juhtnööre. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb lühikesi lihtsaid tekste (nt ürituste kavad, postkaardid, meilid, kuulutused, sildid, 

teeviidad, lühiankeedid, -küsimustikud, -teated, -sõnumid) ja leiab neist vajaliku 
faktiinfo. 

2.2.Saab aru lihtsatest kirjalikest tööjuhistest. 
2.3.Lugemise tempo on väga aeglane, teksti mõistmiseks võib vaja minna korduvat lugemist. 
2A.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada õpiku sõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3. 1. Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust. 
3.2.Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab 

vestluskaaslase abi. 
3.3.Mõistab konkreetsete igapäevavajadustega seotud väljendeid, kui neid esitatakse aeglaselt 

ja on valmis neile reageerima. 
3 A.Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi. 
3.5.Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pauseo 
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4 KIRJUTAMINE 
4.1.0skab lühidalt kirjutada iseendast ja teisest inimesest. 
4.2.0skab täita lihtsat küsimustikku. 
4.3.Tunneb õpitud sõnavara õigekirja. 
4.4.Kasutab lause alguses suurtähte ja lause lõpus õiget kirjavahemärki. 
4.5.0skab kirjutada lühikest ja lihtsat (postkaardi)teksti 
4.6.0skab piltide abil jutukest kirjutada 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .1.Kasutab üksikuid äraõpitud tarindeid j a lausemalle, kuid neiski tuleb ette vigu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Comienza Al" 
2. Töövihik "Prisma Comineza Al" 
3. CD "Prisma Comineza Al" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~rj ekorranumber: . 1. (4.) teemanimetus: Hispaania keel (Al.2) IV planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
m. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Tervis 
1.2 Ilm ja kliima 
1.3 Ostmine poes ja turul 

2 Grammatika 
2.1 Ebareeglipärane tegusõna "doler" 
2.2 Tegusõna ,,haeer" kasutamine ilmaga seotud väljendites 
2.3 Gerundium 
2.4 Konstruktsioonid estar+gerundio ja seguir + gerundio 
2.5 Määrsõnad ,,muy" ja ,,mucho" 
2.6 Otsesihitise asesõnad 
2.7 Umbmäärased asesõnad 
2.8 Näitavad asesõnad 
2.9 Numbrid 10 1-100 000 
2.10 Küsisõnad 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Tervis U 6 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Kehaosad 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Haigusseisundid 1.4 
3.1.3 Soovitused erinevate haigusseisundite puhuks 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.2 Ilma ja Kliima U 7 2.4 kõlblus 
3.2.1 Oma maa kliima tutvustamine 3.1,3.2,3.3, 
3.2.2 Aastaajad 3.4,3.5 
3. 2.3 Ilmakaared 4.1,4.2,4.3, 
3.2.4 Hispaania kliima 4.4,4.5,4.6 
3.3 Ostmine poesja turul U 8 5.1 
3.3.1 Hulga väljendamine ja küsimine 
3.3.2 Millegi olemasolu kohta küsimine I 

3.3.3 Kahtluse väljendamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Hispaania keel (A1.2) V planeeritud tundide arv: 35 

--
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Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Plaanid ja projektid 
1.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine 
1.3 Kultuurilised erinevused 

2 Grammatika 
2.1 Konstruktsioon ir a + infinitivo lähituleviku väljendamiseks 
2.2 Soovide väljendamine konstruktsiooniga querer + irifinitivo, prefenr + infinitivo 
2.3 Tener que + infinitivo; Hay que + irifinitivo, deber + infinitivo kohustuse väljendamisel 
2.3 Eituse väljendamine: nunca, jamas, no, ni ... ni 
2.4 Tähtsamad teksti siduvad väljendid: en primer lugar; por otra parte, ademas, por eso, pero jne. 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Plaanid ja projektid U 9 Al.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad keelelised võimalused plaanidest rääkimisel 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Enda plaanidest rääkimine 1.4 
3.1.3 Plaanide kohta küsimine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kohustustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.1.5 Ettepanekute tegemine 3.1,3.2,3.3, 
3.1.6 Ettepanekust keeldumine j a keeldumise põhj endamine 3.4,3.5 
3.2 Arvamuse väljendamine ja küsimine U 10 4.1, 4.2,4.3, 
3.2.1 Oma arvamuse väljendamine 4.4,4.5,4.6 
3.2.2 Arvamuse küsimine 5.1 
3. 2.3 Nõustumine ja mittenõustumine 
3.3 Kultuurilised erinevused U 10 
3.3.1 Omadussõnad inimese iseloomu kirjeldamiseks 
3.2.5 Eri kultuure puudutavad kliseed ja stereotüübid 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

Jfu"j ekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Hispaania keel (Al.2) VI planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P1 peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad I 

1.1 Igapäevased sündmused, uudised 

I 
1.2 Reisimine 
1.3 Linn 

2 Grammatika 
2.1 Preterito peifecto (täisminevik) moodustamine 
2.2 Reeglipärane ja ebareeglipärane mineviku keskksõna 
2.3 Preterito peifectoga seotud ajamäärused 
2.4 Umbmäärased asesõnad (kordamine) 
2.5 Käskiv kõneviis (jaatav) 
2.6 Sihitise asesõnadja nende kasutamine koos käskiva kõneviisiga 
2.7 Erinevadjaatuse väljendamise võimalused 
2.8 Ya, aun no ja todavia no kogemustest kõnelemisel 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Igapäevased sündmused, uudised U 11 A1.2 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Läbimineviku sündmuste väljendamine 1.1, 1.2, 1.3, identiteet keeled 
3.1.2 Päeva sündmustest rääkimine 1.4 
3.1.3 Hilinemise põhjendamine ja vabandamine 2.1,2.2,2.3, Väärtused ja Geograafia 
3.1.4 Kogemustest rääkimine 2.4 kõlblus 
3.2 Reisimine Ull 3.1,3.2,3.3, 
3.2.1 Tuntud paigad, vaatamisväärsused 3.4,3.5 
3.2.2 Reisimisega seotud sõnavara (transport, majutus, söömine) 4.1,4.2,4.3, 
3.2.3 Reisielamuste kirjeldamine 4.5,4.6 
3.3 Linn U 12 5.1 
3.3.1 Informatsiooni küsimine linnas 
3.3.2 Informatsiooni jagamine 
3.3.3 Käskiva kõneviisi funktsioonid hispaania keeles 
3.3.4 Loa küsimine, loa andmine ja sellest keeldumine 
3.3.5 Kuidas asju pakkuda, pakkumist vastu võtta või sellest keelduda 



Õppeaine: Hispaania keel 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• huvitub võõrkeele õppimisest 
• julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 
• kasutab, täiendab ja arendab oma õpiviise ja -võtteid 
• omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste, oskab kasutada 

erinevaid sõnaraamatuid 
• suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest 
• oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires 
• tunneb õpitava keele maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorrne, nende e kasutamist kõnes ja kirjas 

c 

Õpitulemused 

A2.1 tase 

1 KUULAMINE 
1.I.Mõistab lihtsaid vestlusi ning lühikeste jutustuste, teadete ja sõnumite sisu, kui need on 

talle tuttaval teemal, seotud igapäevaste tegevustega ning esitatud aeglaselt ja selgelt. 
1.2. Suudab jälgida faktipõhiste teleuudiste teemavahetusi ja tabada uudiste sisu 
1.3.Vajab kordamistja selget hääldust. 

2 LUGEMINE 
2.I.Loeb üldkasutatava sõnavaraga lühikesi tavatekste (nt isiklikud kirjad, kuulutused, 

uudised, juhised, kasutusjuhendid); leiab tekstis sisalduvat infot ja saab aru teksti mõttest. 
2.2.Mõistab lihtsaid juhiseid igapäevaste seadmete kasutamiseks 
2.3.Lugemise tempo on aeglane. 
2.4.Tekstist arusaamiseks oskab kasutada koolisõnastikku. 

3 RÄÄKIMINE 
3 .1.Oskab lühidalt kirjeldada lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. 
3.2.0skab kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, haridust, praegust või eelmist tööd 
3.3.Kasutab põhisõnavaraja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning 

lausemalle. 
3.4.Suudab alustadaja lõpetada lühivestlust, kuid ei suuda sedajuhtida. 
3.5.Kõne on takerduv, esineb hääldusvigu. 

4 KIRJUTAMINE 
4.I.Koostab õpitud sõnavara piires lähiümbruse ja inimeste kirjeldusi. 
4.2.Kirjutab lihtsaid teateid igapäevaeluga seotud tegevustest (nt postkaart, kutse); koostab 

lühisõnumeid. 
4.3.0skab kasutada sidesõnuja, ning jt. 
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4.4.0skab näidise järgi koostada lühikesi tekste, abivahendina kasutab õpiku- või 
koolisõnastikku. 

5 GRAMMATIKA KORREKTSUS 
5 .I.Kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildumisel); siiski on 
enamasti selge, mida ta väljendada tahab. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Õpik "Prisma Continua A2" 
2. Töövihik "Prisma Continua A2" 
3. CD "Prisma Continua A2" 
4. Mitmesugused lisamaterjalid õpetaja valikul 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.I) VII planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] JeSISU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
ill. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Vaba aja veetmine 
1.2 Televisioonja raadio 
1.3 Sotsiaalne suhtlus 
1.4 Reisimine 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine olevikus (kordamine) 
2.2 Liitlause, sidesõnad 
2.3 Tegusõnade ser ja estar võrdlev kasutamine 
2.4 Liikumist väljendavad tegusõnad koos eessõnadega 
2.5 Otsesihitis 
2.6 Lihtminevik (Preterita indejinida). 
2.7 Lihtminevikuga seotud ajamäärused 
2.8 Konstruktsioon valver a + infinitiiv 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Vaba aja veetmine U 1 A2.1 Kultuuriline Teised 
3.1.1 Erinevad vaba aja veetmise viisid 1.1, 1.2, 1.3 identiteet keeled 
3.1.2 Hispaanlaste vaba aja veetmise eelistused. 2.1,2.2,2.3, 
3.1.3 Vaba aja veetmisega seotud kultuurilised eripärad 2.4 Väärtused ja Geograafia 
3.2 Televisoonja raadio 3.1,3.2,3.3, kõlblus 
3.2.1 Tele- jaraadiozanrid 3.4,3.5 
3.2.2 Lemmiksaated, nende kirjeldamine 4.1,4.2,4.3, 
3.3 Sotsiaalne suhtlus U 2 4.4 
3.3.1 Telefonivestlus 5.1 
3.3.2 Tervitamisega seotud väljendid. 
3. 3.3 Kuidas tervitavad ja jätavad hüvasti hispaanlased. Võrdlus meie kultuuriga 
3.3.4 Liikumisega seotud tegusõnade kasutamine mõningates praktilistes situatsioonides 
3.4 Reisimine U3 
3 .. 4.1 Reisimisega seotud sõnavara täiendamine 
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Õppeaine: Hispaania keel (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass I G3 Oppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Hispaania keel (A2.1) VIII planeeritud tundide arv: 35 

-- -

õ 'P peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 
nr. õpitulemused teemad 
1 Teemad 

1.1 Sündmusedja vahejuhtumid 
1.2 Elulookirjeldus 
1.3 Kuidas vanasti elati 

2 Grammatika 
2.1 Tegusõna pööramine täisminevikus (kordamine) 
2.2 Otse- ja kaudsihi tise asesõna vormid j a kasutamine 
2.3 Liht- ja täismineviku võrdlev kasutamine 
2.4 Mitmesugused ajamäärusedja nende seotus ajavormidega 
2.5 Kestev minevik (Preterita impeifecta): morfoloogia ja kasutamine 
2.6 Kestva minevikuga seotud ajamäärused 
2.7 Saler + irifinitiva 

3 Kirjaliku ja suulise suhtlemise teemad 
3.1 Sündmused ja vahejuhtumid U 4 A2.l Kultuuriline Teised keeled 
3.1.1 Isiklike kogemuste kirjeldamine 1.1, 1.2, 1.3 identiteet 
3.1.2 Kuriteost teatamine, politseiga suhtlemine 2.1,2.2,2.3,2.4 Geograafia 
3.1.3 Sündmuste kirjeldamine 3.1,3.2,3.3, Väärtused ja 
3.2 Elulookirjeldus U5 3.4,3.5 kõlblus 
3.2.1 Minevikusündmuste järjestamisega seotud väljendid 4.1,4.2,4.3,4.4 
3.2.2Tuntud isikute eluloost rääkimine 5.1 
3.2.3 Enda elukäigu jutustamine 
3.3 Kuidas vanasti elati 
3.3.1 Minevikutavad ja -kombed 
3.3.2 Asjade, sündmuste ja isikute kirjeldamine minevikus 
3.3.3 Kodutööd 
3.3.4 Kool enne ja nüüd 
3.3.5 Avastusedja leiutised 
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Töökorraldus aines. 

Hiina keel 
Gl 

A eourse eonsists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Leam Chinese with me CR~~$1X i~) People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese C*:91X;1X i~). Essentials in Communication. Hanban. 
Beijing Language and Culture University 

HSK (Chinese Profieieney Test) materials. Hanban. www.ehinesetest.en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eOffeetly. 

b) Study Chinese syllable initials : b, p, m, f, d, t, n, 1, g, k, h, j, q, x. 
e) Study Chinese syllable finais: a, 0, e, i, u, Ü. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lesson 1- 6, Unit 1. 
a) HeIlo, my name is Da Wei. Pagel-5. Leam the basie ways to greet 

people , teIl one's own name. 
b) Goodbye. Page 6-9. Leam to say greet and goodbye. 
e) I am Wang Jiaming. Page 10-13. Leam to introduee eaeh other. 
d) Thank you! Page 14-19. Leam to express gratitude. 
e) Are they students? Page 20-24. leam to identify someone or negation. 
f) They are my friends. Page 25-29. Leam to introduee one's friends. 

3. Speaking: 
a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express thanks, fareweIl . 
e) students ean use the yes-or-no questions. 
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4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
1/F, ~t, fJt, 114, /RJ~, 1n, ~yrp, N%, ~, 11ft, ~1B, 1~, 1fJ\1n, i~j 

~j, /F~~, 1t'Ä, ~*, ~tMn, ~±., 0!b, ~*, 1lli1n, sf.J, ~)j:&, 
fJt1n, 9=J~±', ~yrp, /RJ~1fJ. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (lessonl-6,unitl). 
b) Listen to the tape, and dietate words (lessonl-6,unitl). 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them eorreetly. 
b) Review Chinese syllable initials : zh, ch, sh, r, z, e, s, j, q, x. 
e) study Chinese syllable finals : a, 0, e, ai, ao, an, ang, ou, ong, e, ei, en, eng, 

u, ua, uei(ui), uai, uo, uan, uen(un), uang, er, i, ia, ie, iao, iou(iu), ian, in, iang, 
mg, lOng. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on lesson 7-10, Units 2. 
a) Who is he? Page 35-39. 
b) Who is you best friend? Page 41-46. 
b) How many Chinese CDs do you have? Page 47-53. 
d) What is that? Page 54-58. 

3. Speaking: 
a) students ean use Chinese measure words eorreetly . 
b) students ean ask and answer the positive-negative questions. 
e) Inquiring about the owner (whose). 
d) Inquiring about the quantity of eertain things (how mueh and how many). 
e) students ean express looking for someone or something. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
~~, $, &, n, .~~, R~, ~, ~, m, ~, &ill, ~ill, ~ 

ill, A, *, 9=J~, *ft, ~~,W,~~,~,~, ~~,~, ~, 
x'f, #!i, sf.J, 0!b, -, =, _, [9, E, /\, -t, }\., iL, +, ~~, 
fffft 

b) Numbers: 1-10; 
e) Measure words in Chinese language: 1'-, Ste ~, ff, #1iL ~, ~, 9R ... etc. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, and answer questions (lesson 7-10, unit2). 
b) Listen to the tape, and dietate words ( lesson 7-10, unit2 ). 



( 

( 

III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: 

Basics of Chinese tones and pronunciation. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on lessonll-13, Units 2-3. 
a) Happy birthday to you! Page 59-63. Leam to look for someone and 

express one' s wish. 
b) I am very happy today! Page 64-67. Learn to teIl one' s mood and feeling. 
e) Howold are you? Page 73-76, Leam to ask and teIl about one's age. 

3. Speaking: 
a) students can talk about friends ,classmates, and someone. 
b) students can express one' s mood and feeling. 
e) students can talk about someone's identity. 
d) students can talk about someone's age. 

4. Writing: 
a) Students can write the following Chinese characters and words: 
1~, 1t, it, tO, fr, ~l!, jj~ lE, ~) L, jj~) L, ll}j~ lE, ll}j~) L, i51, 1: 
B, ~~, ~, *~, ~*, ~*, ~*, m, -®, ~, m~, ~, 
if~, *%, fEL ~~, *iJX, OO~)L, ~*, JL, ;jJ, 7f$, 3~, 
B. 

b) Numbers: 1-100; 
e) day: yesterday, todayand tomorrow. 
d) Stroke order of Chinese characters. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (lesson11-13). 
b) Listen to the tape, and dictate words (lessonll-13). 

6. HSK-Ievel I (Chinese Proficiency Test-levelI ): 
a) Vocabulary: (50 words) 
b) Grammar: 5 grammar points. 
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Töökorraldus aines. 

Hüna keel 
G2 

A eourse eonsists of 45minute elasses; 3 elasses a week. 

Kasutatav õppevara. 
Põhiõpikuna kasutatakse: 

Leam Chinese with me (IE~fJG.~~X i~)-bookl People's Edueation Press 
Lisaõpikud: 

Great Wall Chinese (*:Jm~Xi~)-book1. Essentials in Communication. 
Hanban. Beijing Language and Culture University 

HSK-Ievell (Chinese Profieieney Test) materials. Hanban. 
www.ehinesetest. en 

Hinnatavad oskused ja teemad. 

Kursuse hinne kujuneb vastavalt kooli hindamisjuhendile. 

I course (01.09.2014-28.11.2014) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Students differeneiate between the 1st, 2nd, 3rd, 4th and the light tone; and 
use them eOffeetly. 

b) Study Chinese syllable initials : n, h, b, p, m. 
e) Study Chinese syllable finais: a, 0, e, i, ai, ao, el, en. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on Units 1-3 
a) Hello, I'm Mike. Page 4-6. Leam the basie ways to greet people , teIl 

one's own name and others name. 
b) My sumarne is Kim, and my full name is Kim Tae-sung. Page 10-12. 

Leam to ask and teIl one's family name and given name. 
e) I eome from London of the Great Britain. Page 10-12. Leam about 

nationality and place of one's origin. 
3. Speaking: 

a) students greet, introduee and identify eaeh other . 
b) students ean express apologies, thanks. 
e) students ask and teIl their nationality and origin eaeh other. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
fJG., 1fJ\, ~, ~f, 1~, 1fJ, ~tB, iiL 1m, ~yfjJ, ~±, ~, P4, 1t~, 
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~ , tB, =*, Jr ffl, - r ) L , ~ -* , ~ *~ , :jI} , iJL JJ1i , fl)j~ , A , ~ , 
EfJ, 1?~~, #i, t~t, O~, /G, :g, ~~, JA, ±-tI17J, {B, ~~}jt, 9=1 ~, ~ 

~y JB iIlZ , :Jt **. 
b) Numbers 1-10; 

5. Listening: 
a) Listen to the tape, reread the texts and answer questions (unit 1-3). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 1-3). 

6. HSK-Ievel I (Chinese Profieieney Test ): 
a) Voeabulary: (100+50 words) 
b) Grammar: 18 grammar points. 
e) Sample test paper . 

II course (01.12.2015- 27.02.2015) 
1. pronunciation: Basies of Chinese tones and pronuneiation. 

a) Review the 1 st, 2nd, 3rd, 4th, study half-third tone and use them eorreetly. 
b) Study Chinese syIlable initials : d, t, f, 1, g, x. 
e) Study Chinese syIlable finals : u, an, ie, uo, ang, ong, iang, iong. 

2. Reading and understanding: 
read and translate the texts based on U nits 4-5. 
a) I work in a company. Page 22-24. Leam to ask and teIl one's oeeupation. 
b) Howold are you? Page 28-30. Learn to ask and teIl one's age. 

3. Speaking: 
Do dialogues eaeh other. 
a) students ean ask and answer quesions about someone's oeeupation and 

where his/her works . 
b) students ean express their likings. 
e) students ean affirm / negat e the other' s questions or eomments. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following Chinese eharaeters and words: 
**, ~~, ~±, 0~, I~, ~~, ~R, oo~m, r~, a, $ 
n, ~2JJI[, 1$:, 1lgff!, i2*, J: xx , J3: 1'-, I.ma, tmJ, U~~, *$1:, ~ 
~,$*, ~M~, ~~,~,~, ~., $, m, .~, $~,~, 
~, ~JiJJ, 1: , -ay {j, }jt mu, F iL • , PJT, ~ ~2 , )t~ ~ , ~, ~f PJT , 
~f~ 

b) Numbers: 1-100; 
e) weeks: Monday- Sunday. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 4-5). 
b) Listen to the tape, and dietate words(unit 4-5). 
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III course (02.03.2015-03.06.2015) 
1. pronunciation: Basies of ehinese tones and pronuneiation. 

a) Review 4 tones , light tones and half-third tone and use them eorreetly. 
b) Study ehinese syllable initials : j, q, s, k, Z, e. 
e) Study ehinese syllable finaIs: u, er, in, ing, ou, ia, iou(iu), eng, iao, ian, ua, 

ual. 
2. Reading and understanding: 

read and translate the texts based on Units 6-8 
a) Her boyfriend is very handsome. Page 34-36. Leam to teIl in simple 

terms about one's height, weight and general appearanee. 
b) I live in Yangguang Residential Distriet. Page 40-42. Leam to teIl one's 

loeation and address. 
e) lIike an extended family. Lesson 1,2. Page 46-47, Leam to ask and teIl 

breifly about family members. 
3. Speaking: 

Do dialogues eaeh other. 
a) students ean talk about their height , weight and appearanee . 
b) students ean express one's wishes. 
e) students ean ask and teIl their address or a distanee . 
d) students ean.ask and teIl about family members. 
e) students ean teIl about one's feeling of something. 

4. Writing: 
a) Students ean write the following ehinese eharaeters and words: 
~-Ä*~, ttL ~5J, ~X HL }J3, fJ<-=f, *, 415, 9r!J, M:~, ft, ~H 
~H , 59K P*, ~, SjL*, 1* J~' , ~ , * , ~*-, 1*:m , 0 JT, ~ , jj~ Ei, i"JR 
~, )1~~, 1'--=f, ~ifSt, :fr, fJt~ti, r~., ~i1D, 3, ~, *, ii, 
m~, %, ~, m~, ~~, ~, ~, ~, ~~, ~~, ~m, ~~, 
~,m, ~~,~, ~~,~,.,~,~, ~~, *~, m~~,
~)L. 

b) Numbers: 1-1000; 
e) date: Year-Month-day. 

5. Listening: 
a) Listen to the tape , and answer questions (unit 6-8). 
b) Listen to the tape, and dietate words (unit 6-8). 
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Ainevaldkond "Matemaatika" 

Õppeained: 

lai matemaatika 
kitsas matemaatika 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb hulga ja selle elemendi, tühihulga ning osahulga mõistet ning vastavaid 

sümboleid E, ~,0, cja ct; 
2. tunneb hulkade ühendi ja ühisosa mõisteid ja vastavaid sümboleid u ja il; 
3. tunneb naturaal-, täis-, ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve; 
4. selgitab arvuhulkade N, Z, Q, I ja R omadusi; 
5. oskab teisendada perioodilist kümnendmurdu harilikuks murruks; 
6. oskab kujutada graafiliselt reaalarvude piirkondi ja kirjutada neid sümbolites; 
7. oskab arvutada ratsionaalarvudega peast, kirj alikult j a taskuarvutil; 
8. tunneb protsendi ja promilli ning protsendipunkti mõisteid; 
9. lahendab rakendussisuga ülesandeid, s.h protsentülesandeid; 
10. oskab kasutada matemaatilist induktsiooni seaduspärasuste ja valemite 

tõestamisel; 
11. teisendab naturaalarve kahendsüsteemi ja vastupidi; 
12. sooritab nelja aritmeetilist tehet kahendsüsteemi arvudega lihtsamatel juhtudel; 
13. tunneb arvu astendamise jajuurimise tehteid; 
14. esitab arvujuure ratsionaalarvulise astendajaga astmenaja vastupidi; 
15. oskab sooritada tehteid astmete ja võrdsete juurijatega juurtega; 
16. defineerib arvu absoluutväärtuse; 
17. teisendab lihtsamaid ratsionaalavaldisi; 
18. teisendab lihtsamaid irratsionaalavaldisi; 
19. oskab kaotada irratsionaalsust murru nimetajast; 
20. teab liitradikaali valemit ja oskab seda kasutada; 
21. selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandisüsteemi lahendi 

ning lahendihulga mõistet; 
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22. selgitab võrrandit e ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 
samasusteisendusi; 

23. lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaidjuurvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid; 

24. uurib võrrandi lahenduvust ja lahendite arvu sõltuvalt võrrandis sisalduvate 
parameetrite väärtustest; 

25. lahendab võrrandeid abitundmatutja tegurdamist kasutades; 
26. lahendab lihtsamaid üht ja kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid; 
27. arvutab kahe- ja kolmerealise determinandi väärtust; 
28. lahendab kahe tundmatuga linear- ja ruutvõrrandite süsteeme, kasutades liitmis-, 

asendus- või graafilist võtet; 
29. lahendab kahe ja kolme tundmatuga lineaarvõrrandite süsteeme determinantide 

abil; 
30. lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil; 
31. lahendab parameetrit sisaldavaid lineaar- j a ruutvõrrandeid; 
32. kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning võrrandeid ja 

võrrandisüsteeme lahendades; 
33. selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse ja võrratusesüsteemi lahendihulga 

mõistet; 
34. selgitab võrratuste ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid 

samasusteisendusi; . 
35. tunneb intervallmeetodit ning kasutab seda võrratuste lahendamisel; 
36. lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi ning lihtsamaid võrratusesüsteeme; 
37. lahendab kuni kaht absoluutväärtust sisaldavaid võrratusi; 
38. lahendab lihtsamaid juurvõrratusi; 
39. kasutab arvutit, lahendades võrratusi ja võrratusesüsteeme; 
40. oskab lahendada parameetrit sisaldavaid lineaarvõrratusi; 
41. oskab graafiliselt kujutada kahe tundmatuga lineaarvõrratuse ja 

lineaarvõrratusesüsteemi lahendihulka; 
42. oskab leida antud tingimustele vastavat kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteemi 

optimaalset lahendit; 
43. teab teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide definitsioone täisnurkses 

kolmnurgas; 
44. leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning 

nende väärtuste järgi nurga suuruse; 
45. lahendab täisnurkse kolmnurga; 
46. kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone; 
47. kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid; 
48. teisendab kraadimõõdu radiaanmõõduks ja vastupidi; 
49. arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui ringi osa 

pindala; 
50. defineerib mis tahes nurga siinuse, koosinuse, tangensi ja kootangensi; 
51. tuletab siinuse, koosinuse ja tangensi vahelisi seoseid; 
52. tuletab ja teab mõningate nurkade 0°,30°,45°,60°,90°, 180°,270°,360° siinuse, 

koosinuse ja tangensi täpseid väärtusi; 
53. rakendab taandamisvalemeid, negatiivse ja täispöördest suurema nurga valerneid; 
54. leiab taskuarvutil trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste 

järgi nurga suuruse; 
55. teab kahe nurga summaja vahe trigonomeetriliste funktsioonide valerneid; 
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56. tuletab ning teab kahekordse nurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
57. teab poolnurga siinuse, koosinuse ja tangensi valerneid; 
58. teab valerneid kahe nurga siinuste j a koosinuste summa j a vahe teisend amiseks 

korrutiseks; 
59. teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi; 
60. teab kolmnurga pindala valerneid aluse ja kõrguse, kahe külje ja nendevahelise 

nurga, sise- ja ümberringjoonte raadiuste kaudu, Heroni valemit; 
61. tõestab siinus- ja koosinusteoreemi; 
62. lahendab kolmnurga ning arvutab kolmnurga pindala; 
63. rakendab trigonomeetriat, lahendades erinevate eluvaldkondade ülesandeid; 
64. tunneb koordinaatide meetodit ning kasutab seda ülesannete lahendamisel; 
65. selgitab mõisteid punkti koordinaadid, vektor, punkti kohavektor, ühik-, null- ja 

vastandvektor, vektori koordinaadid, vektorite skalaarkorrutis, kahe vektori 
vaheline nurk; 

66. liidab, lahutab ja korrutab vektoreid arvuga nii geomeetriliselt kui ka 
koordinaatkujul; 

67. teab vektorite tehetega seotud omadusi; 
68. arvutab vektori koordinaadid algus- ja lõpp-punkti koordinaatide kaudu; 
69. arvutab kahe vektori skalaarkorrutise ning rakendab vektoreid füüsikalise sisuga 

ülesannetes; 
70. kasutab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid; 
71. jaotab lõigu antud suhtes; 
72. lahendab kolmnurka vektorite abil; 
73. tunneb joone võrrandi mõistet; 
74. leiab lõigu keskpunkti koordinaadid ja arvutab vektori pikkuse (kahe punkti 

vahelise kauguse); 
75. teab sirge tõusunurga j a tõusu mõisteid; 
76. tuletab ja koostab sirge võrrandi (kui sirge on määratud punkti ja sihivektoriga, 

punkti j a tõusuga, tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, telglõikudega) ning 
teisendab selle üldvõrrandiks; 

77. teab koordinaattelgedega paralleelsete sirgete ja koordinaatveerandite poolitajate 
võrrandeid; 

78. loeb sirge võrrandi erinevatest kujudest välja andmed sirge kohta; 
79. määrab kahe sirge vastastikuse asendi tasandil, lõikuvate sirgete korralleiab 

sirgete lõikepunkti j a nurga sirgete vahel; 
80. teab paralleelsete ja ristuvate sirgete tõusude omadusi; 
81. teab ringjoone, parabooli ja hüperbooli definitsioone; 
82. koostab hüperbooli, parabooli ja ringjoone võrrandi; 
83. koostab joone võrrandit etteantud kirjelduse järgi; 
84. joonestab ainekavas esitatud jooni nende võrrandite järgi; 
85. leiab kahe joone lõikepunktid 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmarm, Tiit Lepmann. Matemaatika X klassile. Tallinn, 
Koolibri 2011 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjalI O. klassile. Tallinn, AS 
BIT 2011 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Avaldised ja arvuhulgad planeeritud tundide arv: 35 

-~~ 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr 

Lõiming 

1 Hulkja selle element, tühihulk, osahulk, hulkade ühendja ühisosa, vastav sümboolika. 1,2 
Arvuhulkade omadused: järjestatus, vahetu järgnevus, tihedus, kinnisus aritmeetilise tehte 
suhtes, pidevus 

2 Naturaalarvude hulkja selle omadused 3,4 
3 Vastandarv. Täisarvude hulkja selle omadused. Paaris ja paaritud arvud, nende üldkuju 3,4 
4 Murdarvud. Ratsionaalarvude hulkja selle omadused. Liht- ja liigmurd, segaarv. 3,4,5 

Ratsionaalarvud ja kümnendmurrud. Ratsionaalarvude esitamine kümnendmurruna. Lõplikud 
ja lõpmatud kümnendmurrud. Puht- ja segaperioodilised kümnendmurrud, nende teisendamine 
harilikuks murruks 

5 Irratsionaalarvud. Reaalarvude hulkja selle omadused. 3,4 
6 Põhitehted reaalarwdega ja nende omadused. Reaalarvu täpne väärtus ja lähend. Avaldise 7 

väärtuse arvutamine kitjalikult, kalkulaatoriga ja programmi WIRIS abil 
7 Osa, osamäär, tervik. Protsent ja promiIl. Protsendipunkt. Protsentülesannete lahendamine 8,9 Keemia 
8 Induktsioon. Mittetäielik induktsioon. Matemaatilise induktsiooni meetod 10 
9 Reaalarvude piirkonnad: lõik, vahemik, poollõik, lõpmatu poollõik, lõpmatu vahemik. 6 

Hulkade ühend ja ühisosa 
10 Arvu absoluutväärtus, selle geomeetriline tähendus 15 
11 Arvusüsteemid. Positsioonilisedja mittepositsioonilised arvusüsteemid. Näiteid ajaloost: 11, 12 Ajalugu 

Rooma, Babüloonia, maiade ja Vana-Kreeka numeratsioonisüsteemid. Kümnendsüsteemja 
kahendsüsteem. Arvude teisendamine kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi. 

12 Täisarvulise astendajaga aste. Tehted astmetega: võrdse alusega astmete korrutamine ja 13, 14, 15, 16 
jagamine, korrutise, jagatise ja astme astendamine. Korrutamise abivalemid: ruutude vahe, 
summa ja vahe ruut, summa ja vahe kuup, kuupide summa ja vahe. Täisavaldise teisendamine. 

* Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Hulkliikme tegurdamine 
13 Arvu standardkuju, tehted standardkujuliste arvudega, sh kalkulaatoril 7 Keemia, fiiüsika 
14 Algebraline murd, selle taandamine ja laiendamine. Tehted algebraliste murdudega. 17 

Ratsionaalavaldise teisendamine, oma töö etappide ja saadud tulemuse kontrollimine 
programmiga WIRlS 

15 Ruutjuur. Korrutise ja jagatise ruutjuur. Liitradikaati valem 13,14,20 
16 Arvu n-es juur. Paaris- ja paarituarvulise juurijaga juur. Tehted juurtega: korrutise ja jagatise 13,14 

juurimine, juure järgu alandamine, juure astendamine ja juurimine 
17 Astme mõiste üldistamine: ratsionaalarvulise astendajaga aste. Juure esitamine 14, 15, 18 

ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi. Tehted astmetega ja võrdsete juurijatega 
juurtega. Tehted juurtega, teisendades need eelnevalt astmeteks 

18 Irratsionaalavaldised ja nende teisendamine: sarnased juured ja nende koondamine, 18,19 
irratsionaalsuse kaotamine murru nimetajast, irratsionaalavaldise tegurdamine. Avaldise I 

lihtsustamine 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoganumber: 2. (2.) teema nimetus: Võrrandid ja võrrandisüsteemid planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

1 Võrdus, võrrand, samasus. Võrrandi lahend, selle õigsuse kontrollimine. Võrrandi 21,22,32 
lahendihulk. Võrrandi määramispiirkond. Samaväärsed võrrandid. Võrrandi põhiomadused. 
Võrrandi lahendamine ja lahendi õigsuse kontrollimine programmi WIRIS abil 

2 Ühe tundmatuga lineaarvõrrand, selle lahendite olemasolu. Lineaarvõrrandi graafiline 23,24,32 
lahendamine 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrrand. Mittetäielikud ruutvõrrandid. Taandamata ja taandatud 23,24,32 
ruutvõrrandi lahendivalemid. Viete'i teoreem. Ruutvõrrandite lahendite arvu sõltuvus 
diskriminandist. Ruutvõroandi lahendite graafiline tõlgendus 

4 Murdvõrrand. Murru nulliga võrdumise tingimus. Murdvõrrandi lahendamine. Võrdekujuline 23,32 
võrrand 

5 Võrrandite samaväärsus. Näiteid võõrlahendi tekkimisest ja lahendi kaotsiminekust 22 
6 Abitundmatu kasutamine võrrandi lahendamiseL Biruutvõrrand 25,32 
7 Korrutise nulliga võrdumise tingimus. Võrrandi lahendamine tegurdamise võttega 25,32 
8 Juurvõrrand, selle lahendamine 23,32 
9 Absoluutväärtust sisaldava võrrandi lahendamine 26,32 
10 Parameetrit sisaldav võrrand. Suuruse avaldamine valemist 31 Füüsika, keemia 
11 Kahe tundmatuga võrrandisüsteemid. Võrrandisüsteemi lahend, selle graafiline tähendus. 21,22,28,32 

Võrrandisüsteemi lahendamine asendus-, liitmis- ja graafilise võttega. Võrrandisüsteemi 
lahendamine programmide WIRIS ja GeoGebra abil 

12 Kaherealine deterrninant ja selle kasutamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi 27,29,32 
lahendamisel 

13 Kolmerealine determinant. Sarruse reegeL Detenninantide omadused. Deterrninandi väärtuse 27,29,32 
arvutamine programmi WIRIS abiL Kolme tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine 
deterrninatide abil 

~ .... Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil. Tekstülesande 30,32 Füüsika, keemia, 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: Võrratused. Trigonomeetria I planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 

nr 
Lõiming 

1 Võrratuse mõiste. Range ja mitterange võrratus. Võrratuse lahend ja lahendihulk. Võrratuste 33,34, 
samaväärsus. Võrratuse omadused 

2 Ühe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendamine. Lahendihulga kujutamine arvteljel. 36,39, 
Võrratuse lahendamine ja leitud lahendihulga õigsuse kontrollimine programmide WIRIS ja 
GeoGebra abil 

3 Ühe tundmatuga ruutvõrratus, selle lahendamine ruutfunktsiooni graafikule tuginedes 36,39 
4 Intervallmeetodi kasutamine võrratuse lahendamisel. Korrutise nulliga võrdumise tingimus, 35,39 

kordsed nullkohad. Märgijoone joonestamine ja lahendihulga lugemine jooniselt 
5 Murdvõrratus, selle lahendamine intervallmeetodil 36,39 
6 Ühe tundmatuga võrratusesüsteemid, võrratusesüsteemi lahendihulk 33,34,36,39 
7 Parameetrit sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 39,40 
8 Absoluutväärtust sisaldavad võrratused: lineaar- ja ruutvõrratus 37,39 
9 Juurvõrratused 38,39 
10 Kahe tundmatuga lineaarvõrratus, selle lahendihulk. Rajasirge 39,41 
11 Kahe tundmatuga lineaarvõrratusesüsteem, selle lahendihuD. 39,42 
12 Graafiline lineaarplaneerimine. Planeerimisülesanne, kitsendused. Sihifunktsioon. 42 

Samaväärtuspunktid, samaväärtusjoon 
13 Nurga kraadimõõt. Teravnurga siinus, koosinus, tangensja kootangens täisnurkses 43,44,46 Geograafia 

kolmnurgas. Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid. Nurga trigonomeetriliste 
funktsioonide väärtuste ning nende järgi nurga suuruse leidmine kalkulaatoril 

14 Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas. Nurkade 30°, 45° ja 60° 46,47 
trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused. Trigonomeetrilise avaldise teisendamine ja 
väärtuse arvutamine 

---- - -- -

• Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
15 Täisnurkse kolmnurga lahendamine. Lahendatava kolmnurga joonestamine ning oma 45 Füüsika 

arvutuste kontrollimine programmiga GeoGebra. Valguse langemisnurga erinev tõlgendamine 
fiiüsikas ja ülejäänud loodusteadustes 

16 Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria kasutamine tasandiliste kujundite puuduvate elementide 45 
leidmisel 



('"'\. .~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (4.) teema nimetus: Trigonomeetria II planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

1 Nurga mõiste üldistamine. Nurkade liigitamine: lõpphaara pöörlemise suuna järgi, võrreldes 53 
nurkadega O°, ±90°, ±180° ja ±360°, lõpphaara asendijärgi koordinaatteljestikus. Nurga 
esitamine kujul a + n . 360° 

2 Mistahes nurga siinus, koosinus, tangens ja kootangens. Trigonomeetriliste funktsioonide 50,53,54 Füüsika 
märgid koordinaatveerandites. Täispöördest suurema nurga trigonomeetrilised funktsioonid. 
Trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste ja nende järgi nurga suuruse leidmine kalkulaatoril. 
Nurga siinus, koosinus ja tangens programmis WIRIS 

3 Täisnurga kordsete nurkade trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused 52 
4 Seosed ühe ja sama nurga trigonomeetriliste funktsioonide vahel 51 
5 Taandamisvalemid (nurkade 1800 ja 3600 kaudu) 53 
6 Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 53 
7 Nurga kraadi- ja radiaanmõõt. Radiaan- ja kraadimõõdu vaheline seos. Detsimaalkraadimõõt 48 Geograafia 

(informatiivselt). 
8 Ringjoome kaare pikkus ja sektori pindala 49 Füüsika 
9 Kahe nurga summa ja vahe trigonomeetrilised funktsioonid. Taandamisvalemid (nurkade 90 0 

ja 270 0 kaudu)' 
55 

10 Kahekordse nurga trigonomeetrilised funktsioonid 56 
11 Poolnurga trigonomeetrilised funktsioonid 57 
12 Trigonomeetriliste funktsioonide summa ja vahe teisendamine korrutiseks 58 
13 Trigonomeetriliste avaIdiste teisendamine 59 
14 Kolmnurga pindala valemid 60 
15 Siinusteoreemja selle kasutamine 61,62 
16 Koosinusteoreemja selle kasutamine 61,62 

* Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

17 Kolmnurga lahendamine 61 
18 Trigonomeetria rakendamine erinevate eluvaldkondade ülesannete lahendamisel 63 

L~ 
Füüsika 

---
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 5. (5.) teema nimetus: Vektor tasandil. Joone võrrand planeeritud tundide arv: 35 

õ 
"" "" Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Arvtelg. Arvtelje kahe punkti vaheline kaugus. Arvtelje lõigu keskpunkti koordinaat. Punkti 64 

ristkoordinaadid tasandil. Koordinaatide meetod 
2 Tasandi lõigu keskpunkti koordinaadid 65 
3 Lõigu projektsioonid koordinaattelgedel. Lõigu pikkus ehk kahe punkti vaheline kaugus 74 

tasandil 
4 Vektori ja skalaari mõisted. Vektori algus- ja lõpp-punkt. Seotud vektor ja vabavektor. 70 Füüsika 

Samasihilised ehk kollineaarsed, samasuunalised ja vastassuunalised vektorid. Vektorite 
võrdsus 

5 Kujundi lüke. Vektorite summa. Vektorite liitmine: kolmnurga-, rööpküliku- ja 66,67 Füüsika 
hulknurgareegel. Vektorite liitmise omadused: kommutatiivsus ja assotsiatiivsus 

6 Vastandvektor, nullvektor. Vektorite lahutamine 65,66 
7 Vektori korrutamine arvuga. Arvu ja vektori korrutamise omadused: assotsiatiivsus, 

distributiivsus arvude ja vektorite liitmise suhtes. Ühikvektor 
65,66,67 

8 Vektori komponendid 65 Füüsika 
9 Ristuvad ühikvektorid. Vektori projektsioonid koordinaattelgedel. Vektori koordinaadid ja 65 

pikkus. Punkti kohavektor. Ühikvektori koordinaadid 
10 Lineaartehted vektoritega koordinaatkujul: vektorite summa, arvuga korrutatud vektori, 66, 70 

vastandvektori ja vektorite vahe koordinaadid. Vektorite kollineaarsuse tunnus 
11 Otspunktidega antud vektori koordinaadid 68 
12 Lõigu jaotamine antud suhtes 

. 71 Kunst 

13 Kahe vektori vahelise nurga mõiste. Vektorite skalaarkorrutis, selle erijuhud. Vektorite 65 Füüsika 
ristseisu tunnus. Vektori skalaarruut. Skalaarkorrutise omadused 

~ Skalaarkorrutise avaldamine koordinaatide kaudu. Kahe vektori vahelise nurga arvutamine 69 

• Kaldkirjas esitatud teemade käsitlemise ja oodatavate õpitulemuste nõutavuse otsustab aineõpetaja 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

15 Kolmnurkade lahendamine vektorite abil 72 
16 Sirge võrrandi mõiste. Koordinaatte1jestiku suhtes eriasendis olevate sirgete võrrandid 73,77,78,84 
17 Kahe punktiga määratud sirge võrrand. Sirge võrrand telglõikudes 76,78,84 
18 Punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrand 76,78,84 
19 Sirge tõusunurk. Tõusev ja langev sirge. Sirge tõus. Punkti ja tõusuga ning tõusu ja 75,76,78,84 

a1gordinaadiga määratud sirge võrrand 
20 Sirge üldvõrrand. Sirgete joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 76,84 
21 Kahe sirge vastastikused asendid tasandil: ühtivad, paralleelsed ja lõikuvad sirged. 79,80 

Paralleelsete ja ristuvate sirgete tõusude omadused 
22 Sirgetevaheline nurk. Sirgete lõikepunkt. Tulemuste kontrollimine programmiga GeoGebra 79 
23 Ringjoone definitsioon, ringjoone keskpunkt ja raadius. Ringjoone võrrand keskpunkti ja 81,82,84 

raadiuse kaudu ning üldvõrrand 
24 Parabool y = axL + bx + e, selle asendi sõltuvuse uurimine parameetritest a, b ja e (programmi 81,82,84 Füüsika 

GeoGebra abil). Parabooli joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 
25 a 81,82,84 

Hüperbool y = - , selle asendi sõltuvuse uurimine parameetrist a (programmi GeoGebra abil). x 
Hüperbooli joonestamine, sh programmi GeoGebra abil 

26 Joone võrrandi mõiste, joone võrrandi koostamine kirjelduse põhjal 73,83 
27 Kahe joone lõikepunktide arvutamine. Lõikepunktide arvu ja lõikepunktide leidmine 85 

programmi GeoGebra abil 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust 
2. selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet, liike ja omadusi; 
3. selgitab permutatsioonide, kombinatsioonide ja variatsioonide tähendust ning 

leiab nende arvu; 
4. selgitab sõltuvate ja sõltumatute sündmuste korrutise ning välistavate ja 

mittevälistavate sündmuste summa tähendust; 
5. arvutab erinevate, ka reaalse eluga seotud sündmuste tõenäosusi; 
6. selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) tähendust; 
7. kirjeldab binoom- ja normaaljaotust; 
8. kasutab Bemoulli valemit tõenäosust arvutades; 
9. selgitab valimi ja üldkogumi mõistet; 
10. selgitab andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse 

tähendust; 
11. arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikuid ning teeb nende alusel 

järeldusi jaotuse või uuritava probleemi kohta; 
12. leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna; 
13. kogub andmestiku ja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega; 
14. selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähist ning funktsiooni uurimisega seonduvaid 

mõisteid; 
15. kirjeldab graafiliselt esitatud funktsiooni omadusi; 
16. skitseerib graafikuid ning joonestab neid arvutiprogrammidega; 
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17. selgitab pöördfunktsiooni mõistet; 

18. leiab lihtsama funktsiooni pöördfunktsiooni ning skitseerib või joonestab vastavad 
graafikud; 

19. esitab liitfunktsiooni lihtsamate funktsioonide kaudu; 
20. leiab valemiga esitatud funktsiooni määramispiirkonna, nullkohad, positiiv.sus- ja 

negatiivsuspiirkonna algebraliselt; 
21. kontrollib, kas funktsioon on paaris või paaritu; 

22. uurib arvutiga ning kirjeldab funktsiooni y = f(x) graafiku seost funktsioonide 

y = f(x) + a, y = f(x + a), y = feax), y = af(x) graafikutega; 

23. selgitab arvjada, aritmeetilise ja geomeetrilise jada ning hääbuva geomeetrilise 
jada mõistet; 

24. tuletab aritmeetilise ja geomeetrilise jada esimese n liikme summa; 
25. tuletab hääbuva geomeetrilise jada summa valemi; 
26. rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada summa ning üldliikme valerneid 

ülesandeid lahendades; 
27. lahendab elulisi ülesandeid aritmeetilise, geomeetrilise ning hääbuva 

geomeetrilise jada põhjal; 
28. selgitab jada piirväärtuse olemust; 
29. arvutab jada piirväärtuse; 
30. teab arvude Jt ja e tähendust; 
31. selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust; 
32. lahendab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise ülesandeid; 

33. kirjeldab eksponentfunktsiooni, sh funktsiooni y = eX omadusi; 

34. selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi; 
35. oskab logaritmida ning potentseerida lihtsamaid avaldisi; 
36. kirjeldab logaritmfunktsiooni ja selle omadusi; 
37. joonestab eksponent- ja logaritmfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 

funktsioonide omadusi; 
38. lahendab lihtsamaid eksponentvõrrandeid ning -võrratusi; 
39. lahendab lihtsamaid logaritmvõrrandeid ning -võrratusi; 
40. kasutab eksponent- ja logaritmfunktsioone reaalse elu nähtusi modelleerides ning 

uurides; 
41. selgitab funktsiooni perioodilisuse mõistet; 
42. selgitab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni mõistet; 

43. joonestab siinus-, koosinus- ja tangensfunktsiooni graafikuid ning loeb graafikult 
funktsioonide omadusi; 

44. leiab lihtsamate trigonomeetriliste võrrandite üldlahendid ja erilahendid etteantud 

piirkonnas; 
45. lahendab lihtsamaid trigonomeetrilisi võrratusi; 

46. selgitab funktsiooni piirväärtuse ja tuletise mõistet; 
47. selgitab tuletise fiiüsikalist ja geomeetrilist tähendust; 

48. tuletab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 

eeskirjad; 
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49. rakendab funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletise leidmise 

eeskirju; 

50. leiab funktsiooni esimese ja teise tuletise; 

Sl. koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi; 

52. selgitab funktsiooni kasvamise ja kahanemise seost funktsiooni tuletise märgiga; 

53. selgitab funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja; 

54. leiab funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, ekstreemumid; 

55. leiab funktsiooni graafiku kumerus- ja nõgususvahemikud ning käänupunkti; 

56. uurib funktsiooni täielikult ja skitseerib funktsiooni omaduste põhjal graafiku; 

57. leiab funktsiooni suurimaja vähima väärtuse etteantud lõigul; 

58. lahendab rakenduslikke ekstreemumülesandeid (sh majandussisuga). 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmann, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Tapersom. Matemaatika lisamaterjalIl. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (6.) teema nimetu~ Tõenäosus, statistika planeeritud tundid~ arv: 35 

- --

õ 'p leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
m 

Lõiming 

1 Kombinatoorika. Kombinatoorika liitmislause ja korrutamislause. Permutatsioonid, Bioloogia 
variatsioonid ja kombinatsioonid 

2 Katse ja sündmus. Elementaarsündmus, elementaarsündmuste ruum. Kindel, võimatu ja 
juhuslik sündmus. Vastandsündmus 

3 Sündmuse klassikaline tõenäosus. Soodsad võimalused ja kõik võimalused. Tõenäosuse 
omadused 

4 Statistiline tõenäosus. Sagedus ja suhteline sagedus. Programmi "Tõenäosusteooria" 
kasutamine 

5 Sündmuse geomeetriline tõenäosus 
6 Sündmuste korrutis ja summa. Teineteist välistavad ja mittevälistavad sündmused. Sündmuste 

summa tõenäosus. Sündmuste korrutise tõenäosus. Sõltuvad ja sõltumatud sündmused 
7 Juhuslik suurus, selle tõenäosusfunktsioon. Tõenäosusfunktsiooni põhiomadus. 

Jaotusfunktsioon. Jaotuspolügoon 
8 Juhusliku suuruse arvkarakteristikud: keskväärtus, mood, mediaan, dispersioonja 

standardhälve 
9 Bernoulli valem. Binoomjaotus ja selle karakteristikud 
10 Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja süstematiseerimine. Pidevad ja diskreetsed Kodanikualgatus ja Ühiskonna-

suurused ettevõtlikkus õpetus 
11 Statistilise kogumi analüüsimine ühe tunnuse järgi .. Statistiline rida ja variatsioonrida. Teabekeskkond 

Sagedustabel. Sagedushulknurk. Jaotustabel 
12 Paiknevuse karakteristikud: aritmeetiline keskmine, mediaanja mood. Hajuvuse 

karakteristikud: ülemine ja alumine kvartiil, dispersioon ja standardhälve. Järeldused jaotuse 
kohta 

13 Korrelatsiooniväli. Lineaarne korrelatsioonikordaja 
14 Normaaljaotus (näidete põhjal) 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

15 Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel 
16 Andmetöötlusprojekt, mis realiseeritakse arvutiga Tehnoloogia ja 

innovatsioon. 
Kultuuriline 

-
~entiteet 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (7.) teema nimetus: Funktsioonid J. Arvjadad planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

I a Tervis ja ohutus Füüsika 
Võrdeline seos y = ax, pöördvõrdeline seos y = - ning lineaarfunktsioon y = ax + b, nende x 
graafikud. Graafikute asendi sõltuvus võrrandi kordajatest. Graafikute skitseerimine ja 
joonestamine programmiga GeoGebra ka järgnevate teemade puhul 

2 Ruutfunktsioon y = ~ + bx + e, selle graafik. Parabooli asendi sõltuvus võrrandi kordajatest Tervis ja ohutus Füüsika 
3 Sõltumatudja sõltuvad suurused. Jäävad ja muutuvad suurused 
4 Funktsiooni mõiste. Funktsiooni argument. Funktsiooni üldtähis. Määramispiirkond ja 

muutumispiirkond 
5 Funktsiooni esitusviisid 
6 Määramispiirkonna osades erinevalt defineeritudfunktsioonid 
7 Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad, nende leidmine graafikuIt ja Geograafia 

algebraliseIt 
8 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Ekstreemurnkohad ja ekstreemumid. Kasvamis- ja Füüsika, 

kahanemisvahemike ning ekstreemurnkohtade leidmine graafiku abil geograafia 
9 Paaris- ja paaritu funktsioon, nende graafikute sümmeetria 
10 Naturaalarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = x, y = x", y = Xi), nende graafikud ja 

omadused 
11 Negatiivse täisarvulise astendajaga astmefunktsioonid (y = Xl, Y = x \ nende graafikud ja 

omadused 
12 Pöördfunktsioon, seos funktsiooni ja selle pöördfunktsiooni graafiku vahel 
13 

Murru1ise astendajaga astmefunktsioonid (y = ~ ,y = vx ), nende graafikud ja omadused 
14 Liitfunktsioon, selle esitamine lihtsamate funktsioonide kaudu 
15 Funktsiooni graafiku teisendused: funktsioonide y = f(x) + a, y = f(x + a), y = f(ax), y = -JCx), 

y = af(x), y = Jf{x)1 graafikute ja funktsiooni y = f(x) graafiku seoste uurimine arvuti abil I 

16 Arvjada mõiste. Jada üldliige, üldliikme valem. Jadade liigid 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
17 Aritmeetiline jada, jada vahe. Aritmeetilise jada üldliikme valem 
18 Aritmeetilise jada omadused. Aritmeetilise jada esimese n-i liikme summa 
19 Geomeetriline jada, jada tegur. Geomeetrilise jada üldliikme valem Bioloogia, 

majandusõpetus 
20 Geomeetrilise jada omadus. Geomeetrilise jada esimese n-i liikme summa 
21 Arvjada piirväärtuse mõiste. Lõplikja lõpmatu piirväärtus. Koonduv ja hajuv jada. Mõistete Füüsika, 

visualiseerimine arvutil bioloogia 
22 Jada piirväärtuse arvutamine. Määramatus ja sellest vabanemine 
23 Hääbuva jada mõiste. Hääbuv geomeetriline jada, selle summa 
24 Arvud nj a e piirväärtusena Ajalugu 
25 Ringjoone pikkus ja ringi pindala piirväärtusena. Korrapärase hulknurga sise- ja 

ümberringjoonedja -ringid 



r"1 1""\ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (8.) teema nimetus: Funktsioonid II. Polünoomid planeeritud tundide arv: 35 

-- -

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine. Laenud ja intressid Tervis ja ohutus Keemia, 

bioloogia 
2 Eksponentfunktsioonid, nende graafikudja omadused. Eksponentfunktsioony = eX

• Graafikute Tervis ja ohutus 
i 

joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 
3 Eksponentvõrrandid. Rakenduslikke ülesandeid 
4 Arvu logaritm, järeldused logaritmi definitsioonist. Logaritmi alus ja logaritmitav. Kümnend- Keemia 

ja naturaallogaritm kalkulaatoril.Logaritm programmides GeoGebra ja WIRIS i 

5 Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Avaldise logaritmimine ja potentseerimine 
6 Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele. Logaritmitava ja logaritmi aluse vahetamine. 

I Mistahes alusellogaritmi leidmine kalkulaatoril 
7 Logaritmfunktsioonid, nende graafikud ja omadused. Funktsiooni määramispiirkonna 

leidmine. Graafikute joonestamine ja uurimine programmiga GeoGebra 
8 Logaritmvõrrandid: lahendamine logaritmi definitsiooni järgi ja omaduste põhjal, Füüsika, keemia 

ruutvõrrandiks teisenduv võrrand, aluse muutmisega võrrandid, tegurdamisvõttega lahenduv 
võrrand. Rakenduslikke ülesandeid 

9 Eksponentvõrratused, nende lahendamine eksponentfunktsiooni graafiku omadustele 
tuginedes 

10 Logaritmvõrratused, nende lahendamine logartitmfunktsiooni graafiku omadustele tuginedes 
11 Polünoomi mõiste. Polünoomi kordajad, pealiige ja aste. Polünoomi jäägiga jagamine * 

12 Bezout' teoreem 
13 Polünoomi väärtuse arvutamine. Homeri skeem 
14 Polünoomi nullkohad. Polünoomi tegurdamine nullkohtade abil 
15 Algebraliste võrrandite ratsionaallabendid 

• Kaldküjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 4. (9.) teema nimetus: Funktsiooni pürväärtus ja tuletis plane~ritud tundide arv: 35 

.- --

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
1 Trigonomeetria kordamine 
2 Perioodilised ja mitteperioodili~d funktsioonid. Funktsiooni periood 
3 Siinusfunktsioon, selle graafik ja omadused. Graafiku joonestamine käsitsi ning programmiga Füüsika 

GeoGebra 
4 Koosinusfunktsioon, selle graafikja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning Füüsika 

programmiga GeoGebra 
5 Tangensfunktsioon, selle graafikja omadused. Graafikujoonestamine käsitsi ning 

programmiga GeoGebra 
6 Mõisted aresin m, areeos m ja arctan m 
7 Funktsioonid y = a sin kx, y = a eos kx ja y = a tan kx, graafikute sõltuvus kordajatest aja k. Füüsika 

Graafikute uurimine programmiga GeoGebra 
8 Trigonomeetrilised võrrandi mõiste. Trigonomeetrilised põhivõrrandid 
9 Võrrandi sin x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
10 Võrrandi eos x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
11 Võrrandi tan x = m lahendamine: üldlahend ja erilahendid etteantud piirkonnas 
12 Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine: ruutvõrrandiks teisenduvad võrrandid, 

tegurdamisvõttega lahenduvad võrrandid, homogeensed võrrandid' 
13 Trigonomeetriliste võrratuste lahendamine, tuginedes vastavate funktsioonide graafikutele 
14 Funktsiooni piirväärtuse mõiste 
15 Funktsiooni pidevus. Katkevuskohad 
16 Funktsiooni piirväärtuse arvutamine: tehetega seotud piirväärtuse omadused. Määramatus, 

sellest vabanemine. Lõpmatu piirväärtus. Piirväärtus lõpmatuse kohal. Piirväärtuse leidmine 
programmiga WIRIS 

, Kalelkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 

17 
Piirväärtus lim sm x 

X~O x 
18 Argumendi muut ja funktsiooni muut Funktsiooni pidevuse tunnus 
19 Hetkkiirus 
20 Joone puutuja tõus 
21 Funktsiooni tuletis, tuletis kui funktsioon. Funktsiooni diferentseeruvuse seos pidevusega 
22 Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletis 
23 Astmefunktsiooni tuletis. Funktsiooni tuletise leidmine, s.h. programmiga WIRIS 
24 Liitfunktsiooni tuletis 
25 Trigonomeetriliste funktsioonide tuletised 
26 Funktsiooni teine tuletis 
27 Logaritmfunktsiooni tuletis 
28 Pöördfunktsiooni tuletis 
29 Eksponentfunktsiooni tuletis 
30 Arkusfunktsioonide tuletised 
31 Tuletiste tabel 

--
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 175 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 5. (10.) teema nimeEIs: Tuletise rakendused planeeritud tundid~ arv: 35 

--

õ p leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Joone puutuja tõus 
2 Joone puutuja võrrand: joone punkti läbiv putuja; puutuja, mis on paralleeIne või risti antud 

sirgega 
3 Joone normaali võrrand 
4 Funktsiooni kasvamine ja kahanemine. Kasvamis- ja kahanemisvahemike leidmine tuletise 

abil 
5 Funktsiooni ekstreemumid, nende leidmine. Ekstreemumi olemasolu tarvilikja piisav 

tingimus. Ekstreemumi liigi määramine esimese ja teise tuletise abil 
6 Funktsiooni suurim ja vähim väärtus lõigul 
7 Funktsiooni kumerus, nõgusus ja käänupunktid. Kumerus- ja nõgususvahemike ning 

käänukohtade leidmine teise tuletise abil 
8 Funktsiooni graafiku asümptoodid: rõht- ja kaldasümptoodi leidmine 
9 Funktsiooni uurimisülesanne. Funktsiooni graafiku skitseerimine funktsiooni omaduste põhjal 
10 Murdratsionaalsedfunktsioonid 
11 Rakenduslikke ülesandeid funktsiooni tuletise kasutamise kohta Füüsika, 

majandus 
12 Ekstreemumülesanded Keskkond ja Majandus 

ühiskonna 
jätkusuudik areng 

13 Funktsiooni diferentsiaal, selle kasutamine ligikaudsetes arvutustes 

• Kaldkirjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• saab aru matemaatika keeles esitatud teabest ning esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike nii suuliseIt kui ka kirjalikult; 
• valib, tõlgendab ja seostab erinevaid matemaatilise info esituse viise; 
• arutleb loogiliselt ja loovalt, arendab oma intuitsiooni; 
• püstitab matemaatilisi hüpoteese ning põhjendab ja tõestab neid; 
• modelleerib erinevate valdkondade probleeme matemaatiliselt ja hindab kriitiliselt 
• matemaatilisi mudeleid; 
• väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest; 
• kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt 

neis sisalduvat teavet; 
• kasutab matemaatikat õppides IKT vahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. selgitab algfunktsiooni mõistet; 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

leiab lihtsamate funktsioonide määramata integraale integraalide tabeli, 

integraalide omaduste ja muutuja vahetuse järgi; 

selgitab kõvertrapetsi mõistet; 

rakendab Newton-leibnizi valemit määratud integraali arvutamisel; 

arvutab määratud integraali abil kõvertrapetsi ja mitmest osast koosneva 

pinnatüki pindala; 

arvutab määratud integraali abil pöördkeha ruumala; 

selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi; 

kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel; 

9. uurib arvutitega geomeetriIisi kujundeid ja nende omadusi; 

10. kujutab geomeetrilisi kujundeid joonisel arvuti abil; 

11. selgitab kolmnurkade võrdsuse ja samasuse tunnuseid; 

12. selgitab sarnaste hulknurkade omadusi; 

13. selgitab hulknurkade ümbermõõduja pindala arvutamist; 

14. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid; 

15. kasutab geomeetrilisi kujundeid ja nende mudeleid ümbritseva ruumi objektide 

uurimisel; 

16. kirjeldab punkti koordinaate ruumis; 

17. selgitab ruumivektori mõistet ja lineaartehteid vektoritega; 

18. selgitab vektorite kollineaarsuse ja komplanaarsuse tunnuseid ja vektori 

skalaarkorrutist; 
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19. tuletab sirge ja tasandi võrrandid; 

20. kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid; 
21. arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise 

nurga; 

22. koostab sirge ja tasandi võrrandeid; 

23. määrab kahe sirge, sirge j a tasandi ning kahe tasandi vastastikuse asendi ja arvutab 
nendevahelise nurga; 

24. kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesannete lahendamisel; 
25. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike; 

26. kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade pindalade arvutamise valerneid; 
27. tuletab silindri, koonuse või kera ruumala arvutamise valemi; 

28. kujutab joonisel ruumilisi kehasid (prisma, püramiid, silinder, koonus, kera) ja 
nende lihtsamaid lõikeid; 

29. arvutab kehade pindalaja ruumala; 
30. arvutab kehade ja tasandi lõike pindala; 

31. kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte 
uurides; 

32. selgitab matemaatilise modelleerimise ning selle protseduuride üldist olemust; 
33. tunneb lihtsamate mudelite koostamiseks vajalikke mudeleidja funktsioone; 
34. kasutab mõningaid loodus- ja majandusteaduste olulisemaid mudeleid ja 

meetodeid; 

35. lahendab tekstülesandeid võrrandite abil; 
36. märkab reaalse maailma valdkondade mõningaid seaduspärasusi ja seoseid; 
37. koostab kergesti modelleeritavate reaalsuse nähtuste matemaatilisi mudeleid ning 

kasutab neid tegelikkuse uurimiseks; 
38. kasutab tasku- ja personaalarvutit ülesannete lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kalle Velsker, Lea Lepmarm, Tiit Lepmann. Matemaatika XI klassile. Tallinn, 
Koolibri 2012 

2. Anu Oks, Heldena Taperson. Matemaatika lisamaterjalIl. klassile I osa, II osa. 
Tallinn, AS BIT 2012 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema ~ursusevõi Kursusele või teemale 

J_ärjekorranumber: 1. (11.) teema nimetus: Integraal. Planimeetria kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Funktsiooni tuletise kordamine Füüsika 
2 Algfunktsioon 1 
3 Määramata integraal. Integreerimise põhivalemid. Integraali omadused. Määramata integraali 2 

leidmine programmiga WIRIS 
4 Muutuja vahetus integreerimisel (kui argumendiks on lineaarfunktsioon) 2 
5 Kõvertrapetsi pindala piirväärtusena 3 
6 Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem 4 
7 Määratud integraali omadused. Integraali arvutamine. Määratud integraali leidmine 4,5 

programmiga WIRIS 
8 Summamärk 
9 Määratud integraal piirväärtusena 4 
10 Tasandilise kujundi pindala arvutamine integraali abil (mitmest osast koosnev kujund, kahe 5 

kõveraga piiratud kujund) 
11 Keha ruumala kui integraal. Cavalieri printsiip. Ruumala arvutamine integraali abil 6 
12 Pöördkeha ruumala arvutamine integraali abil 6 
13 Töö arvutamine integraali abil Füüsika 
14 Kahe sirge lõikumisel tekkivad nurgad: tippnurgad, kõrvunurgad ja nende omadused. Kahe 7,8,9,10 

sirge lõikamisel kolmanda sirgega tekkivad nurgad: põiknurgad, lähisnurgad, kaasnurgad. 
Kahe sirge paralleelsuse tunnused 

15 Kolmnurk,selle sise- ja välisnurk. Kolmnurga sisenurkade summa. Kolmnurkade võrdsuse 11 
tunnused. Kolmnurga ümbermõõt. Kolrnnurga pindala erinevad valemid 

16 Nurgapoolitaja,selle omadus. Kolmnurga sisenurga poolitaja, selle omadus. Kolmnurga 7,8,9,10,11 
siseringjoon 

17 Lõigu keskristsirge, selle omadus. Kolmnurga külgede keskristsirged. Kolmnurga 7,8,9, 10,11 
ümberringi oon 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 

nr 
Lõiming 

18 Kolmnurga mediaan, mediaanide omadus 7,8,9, 10, 11 
19 Kolmnurga kesklõik, selle omadus 7, 8,9, 10, 11 
20 Meetrilised seosed täisnurkses kolmnurgas: Eukleidese teoreem, teoreem täisnurkse 7,8,9,10, 11 

kolmnurga kõrgusest, Pythagorase teoreem Täisnurkse kolmnurga pindala 
21 Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulkuurga ümbermõõt. 13 

Korrapärase hulknurga pindala 
22 Hulknurkade sarnasus, sarnasustegur. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade 12 

suhe. Kolmnurkade samasuse tunnused 
23 Hulknurga sise- ja ümberringoon. Kõõl- ja puutujahulknurk 13 
24 Rööpkülik, selle erilügid (romb, ristkülik, ruut) ja omadused. Rööpküliku, rombi, ristkülikuja 7,8,9, 10, 14,15 

ruudu pindala 
25 Trapets, selle liigid ja omadused. Trapetsi pindala 7,8,9,10,14,15 
26 Trapetsi kesklõik, selle omadus 7,8,9,10,14,15 
27 Ringjoon, ringjoone ja kaare pikkus. Ring, ringi ja sektori pindala 7,8,9,10 
28 Kesknurkja piirdenurk. Piirdenurga omadus. Thalese teoreem 7,8,9, 10, 11 
29 Ringjoone lõikaja ja puutuja. Puutuja omadused 7,8,9,10 
30 Rakenduslikud geomeetriaülesanded (nii arvutuslikud kui tõestusülesanded) 14 
31 Kujundite ja nende omaduste uurimine ning konstruktsioonülesanded programmi WIRIS abil 9,10 Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
- --
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (12.) teema nimetus: Geomeetria I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P1 peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

I Sirgete vastastikused asendid ruumis: paralleelsed, lõikuvadja kiivsirged. Kahe sirge vaheline 20,23 
nurk. Ristuvad sirged. Kiivsirgete vaheline nurk 

2 Sirge ja tasand ruumis: sirge on tasandiga paralleeIne, sirge lõikab tasandit, sirge asub 20,23 
tasandil. Sirge ja tasandi ristseis, ristseisu tunnus. Tasandi normaal. Punkti projektsioon 
tasandil, punkti kaugus tasandist 

3 Sirge ja tasandi vaheline nurk. Nurga projektsioon tasandil. Kolme ristsirge teoreem 23 
4 Kaks tasandit ruumis: paralleelsed ja lõikuvad tasandid. Kahe tasandi paralleelsuse tunnus. 23 

Kahe tasandi vaheline kaugus. Kahe tasandi vaheline nurk 
5 Hulknurga projektsiooni pindala 23 
6 Kahetahuline nurk. Mitmetahuline nuric Kumera mitmetahulise nurga tasanurkade omadused. 

Regulaarsed hulktahukad* 
7 Kordamine: punkti koordinaadid sirge I ja tasandil, vektor tasandil, sirge võrrand tasandil 
8 Tehted vektoritega ruumis geomeetrilisel kujul 17 
9 Ristkoordinaadid ruumis. Punkti asukoha märamine ruumis: abstsiss,ordinaat ja aplikaat. 16,17 

Oktandid. Punkti kohavektor 
10 Vektori koordinaadid ruumis. Vektori komponendid. Tehted vektoritega koordinaatkujul. 17,18,20 Füüsika 

Vektorite skalaarkorrutis. Vektori skalaarruut. Vektori pikkus 
11 Nurk vektorite vahel. Vektorite kollineaarsuse tunnus ja ristseisu tunnus 20 
12 Otspunktidega määratud vektorikoordinaadid. Kahe punkti vaheline kaugus. Kollineaarsed 20 

punktid 
13 Komplanaarsed punktid. Komplanaarsed vektorid. Vektorite komplanaarsuse tunnus, vektori 18 

avaldamine kolme mittekomplanaarse vektori kaudu. Komplanaarsuse tunnus koordinaatkujul 

• KaldkiIjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 
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Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 

14 Sirge võrrandid ruumis: punkti ja sihivektoriga määratud sirge võrrandid, sirge 19,22 
parameetrilised võrrandid, kahe punktiga määratud sirge võrrandid 

15 Võrranditega antud sirgete vastastikuse asendi määramine. Kahe sirge lõikepunkti ja 23 
sirgetevahelise nurga leidmine 

16 Punkti ja normaalvektoriga määratud tasandi võrrand. Punkti ja rihivektoritega määratud 19,22 
tasandi võrrand 

17 Võrranditega antud sirge ja tasandi vastastikuse asendi määramine. Sirge ja tasandi 23 
lõikepunkti ja nendevahelise nurga leidmine 

18 Võrranditega antud kahe tasandi vastastikuse asendi määramine, kahe tasandi lõikesirge 23 
võrrandid. Kahe tasandi vahelise nurga leidmine 

19 Rakendusülesanded 
-
~4 Füüsika 

- -_ .. -
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 3. (13.) teema nimetus: Geomeetria II planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

nr 
1 Hulktahukad. Hulktahukate ja nende pinnalaotuste uurimine programmiga Poly. Hulktahukate 25 Tehnoloogia ja 

ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra innovatsioon 
2 Prisma, selle tipud, servad ja tahud. Püstprisma ja kaldprisma. Prisma kõrgus. Korrapärane 25,26,28,29,30 

prisma. Prisma diagonaal- ja ristlõige. Prisma pinnalaotus. Prisma pindala ja ruumala. 
3 Püramiid, selle tipp, servad ja tahud. Püramiidi kõrgus. Püramiidi diagonaallõige. Korrapärane 25,28,29,30 Ajalugu 

püramiid, selle telgja apoteem. 
4 Püramiidi põhjaga paralleelre lõige, selle omadused 28,29,30 
5 Püramiidi pinnalaotus. Püramiidi pindala ja ruumala 26,28,29 
6 Tüvipüramiid, selle servad ja tahud. Tüvipüramiidi kõrgus. Korrapärane tüvipüramiid, selle 28,29 

apoteem. Tüvipüramüdi pinnalaotus ja pindala. Tüvipüramüdi ruumala' 
7 pöördkehad. Pöördkehade ja nende lõigete kujutamine joonisel, s.h. programmiga GeoGebra 25,28,29,30 
8 Silinder. Silindri moodustaja, raadius ja kõrgus. Silindri telgIõige ja ristlõige. Silindri 25,26,27,28,29,30 

pinnalaotus ja pindala. Silirxlri ruumala 
9 Koonus, selle moodustaja, kõrgus ja põhja raadius. Koonuse telgiõige ja lõige põhjaga 25,26,27,28,29,30 

paralleeIse tasandiga. Koonuse pinnalaotus ja pindala. Koonuse ruumala 
10 Tüvikoonus, selle moodustaja, põhjade raadiused ja kõrgus. Tüvikoonuse pinnalaotus ja 28,29 

pindala. Tüvikoonuse ruumala 
11 Kera, selle raadius. Sfäär. Kera suurringja suurringjoon. Kera pindalaja ruumala 25,26,27,28,29,30 Geo graafia, 

fiiüsika 
12 Kera osad. Segment, selle põhi ja kõrgus. Segmendi külgpindala ja ruumala. Kera kiht, selle 26,28,29,30 Füüsika 

põhjadja kõrgus. Sfääri vöö ja selle pindala. Kera kihi ruumala. Kera sektor, selle pindalaja 
ruumala 

13 Rakenduslikud ülesanded, s.h. kombineeritud kehadega 28,29,31 
--

* Kaldkitjas toodud teemade käsitlemise ja vastavate õpitulemuste saavutamise vajalikkuse üle otsustab aineõpetaja, lähtudes õpilaste tasemest ja huvidest 



(\, .~ 

Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 140 
Kursuse või teema I Kursuse või Matemaatika rakendused, reaalsete Kursusele või teemale 
~jekorranumber: 4. (14.) teema nimetus: protsesside uurimine planeeritud tundide arv: 35 

õ ... 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 Matemaatilise mudeli tähendus. Nähtuse modelleerimise etapid. Mudeli headuse ja 32,33,36,37,38 

rakendatavuse hindamine 
2 Võrrand kui ülesande matemaatiline mudel. Tekstülesannete, s.h. protsentülesannete 35,36,37,38 Teabekeskkond, Keemia 

lahendamine võrrandi abil Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

3 Lineaar-, ruut- ja eksponentfunktsioone ningjadasid rakendavad mudelid loodusteadustes: 33,34,36,37,38 Teabekeskkond, Füüsika, 
füüsikaliste suuruste seosed, orgaanilise kasvamise mudelid bioloogias Tehnoloogia ja bioloogia 

innovatsioon 
4 Mudelid majandusteadustes: nõudlus- ja pakkumisfunktsioonid, marginaalfunktsioonid 33,34,37,38 Teabekeskkond, Majandus- ja 

Tehnoloogia ja ettevõtlusõpe 
innovatsioon 

5 Mudelid tehnoloogia valdkonnas: matetjalikulu arvutused 36,37,38 Teabekeskkond, Tehnoloogia 
Tehnoloogia ja 

--
~nnovatsioon 
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Õppeaine: Lai matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Gümnaasiumi matemaatikakursuse Kursusele või teemale 

j}irj ekorranull1ber: valik teema nimetus: kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1 AvaIdiste teisendamine 
2 Võrrandid ja võrrandisüsteemid 
3 Võrratused ja võrratusesüsteemid 
4 Trigonomeetria 
5 Vektor tasandil 
6 Joone võrrandid 
7 Tõenäosuse arvutamine 
8 Statistika 
9 Funktsioonid 
10 Jadad 
11 Logaritm- ja eksponentvõrrandid 
12 Funktsiooni piirväärtus ja tuletis, funktsiooni uurimine 
13 Ekstreemumü1esanded 
14 Tasandi1ised kujundid 
15 Hu1ktahukad ja pöördkehad 
16 Integraal 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Eristab ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarve. 
2. Eristab võrdust, samasust, võrrandit ja võrratust. 
3. Selgitab võrrandite ja võrratuste lahendamisel kasutatavaid samasusteisendusi. 
4. Lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja lihtsamaid murdvõrrandeid ning 
nendeks taanduvaid võrrandeid. 
5. Sooritab tehteid astmete ja juurtega, teisendades viimased ratsionaalarvulise 
astendajaga astmeteks. 
6. Teisendab lihtsamaid ratsionaal-jajuuravaldisi. 
7. Lahendab lineaar- ja ruutvõrratusi ning õhe tundmatuga lineaarvõrratuste 
süsteeme. 
8. Lahendab lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite ja 
võrrandisüsteemide abil. 
9. Defineerib mistahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi. 
10. Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 
11. Teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi. 
12. Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 
13. Rakendab kolmnurga pindala valerneid, siinus- ja koosinusteoreemi. 
14. Lahendab kolmnurki, arvutab kolmnurga, rööpkülikuja hulknurga pindala, 
arvutab ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse ning ringi sektori kui osa pindala. 
15. Lahendab lihtsamaid rakendussisuga planimeetriaülesandeid. 
16. Selgitab vektori mõistet ja vektori koordinaate. 
17. Tunneb sirget, ringj oont ja parabooli ning nende võrrandeid, teab sirgete 
vastastikuseid asendeid tasandil. 
18. Liidab ja lahutab vektoreid ning korrutab vektorit arvuga nii geomeetriliselt kui 
ka koordinaatkujul. 
19. Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse 
tunnuseid. 
20. Koostab sirge võrrandi, kui sirge on määratud punkti ja tõusuga, tõusu ja 
algordinaadiga, kahe punktiga. 
21. Määrab sirgete vastastikused asendid tasandil. 
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22. Koostab ringjoone võrrandi keskpunkti ja raadiuse järgi. 
23. Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole nende võrrandite järgi. 
24. Leiab kahe joone lõikepunktid (üks joontest on sirge). 
25. Kasutab vektoreidjajoone võrrandeid rakendussisuga ülesannetes. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Matemaatika 10. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Oppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema 1 r<;ursuse või teema Kursusele või teemale 

j ärj ekorranumber: 1. (1.) mmetus: Arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted nr Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Arvuhulgad N, Z ja Q, nende omadused 1 
2. Irratsionaalarvud ja reaalarvud 1 Teabekeskkond Keemia 

3. Arvte1je piirkonnad. Võrratuse mõiste ja omadused 2,3 
4. Reaalarvu absoluutväärtus 2 
5. Ratsionaalavaldiste lihtsustamine 6 

6. Täisarvulise astendajaga aste 5 

7. Arvu n-es juur 5 

8. Astme mõiste üldistamine: ratsionaalarvulise astendajaga aste 5 

9. Tehted astmetega ning tehete näited võrdsete juurijatega juurtega 5 

10. Lihtsamate juuravaldiste lihtsustamine 6 

11. Murdvõrrand 4 

12. Lineaarvõrratused .Ruutvõrratused, lahendite kujutamine arvte1jel parabooli abil 7 ITK 

13. Lihtsamate, sealhulgas tegelikkusest tulenevate tekstülesannete lahendamine võrrandite abil 8 Teabekeskkond Füüsika 

14. Reaalsete kontekstidega protsentülesanded 8 Keemia 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Trigonomeetria planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria kordamine 12 
2. Nurga mõiste üldistamine 9 
3. Radiaanmõõt 11 Füüsika 
4. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (siinus, koosinus, tangens) 9 
5. Nende nurkade väärtused Ou, 30u 

, 60u
, 90u

, 180u
, 270u ja 360u 9 

6. Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid. Funktsiooni periood. 12 
7. Funktsioonide y = sin x, y = eos x, y = tan x graafikud 10 Teabekeskkond Füüsika 
8. Ringjoone kaare kui ringjoone osa pikkuse arvutamine 14 Teabekeskkond 
9. Ringi sektori kui ringi osa pindala arvutamine 14 
10. Siinus- ja koosinusteoreem 13 
11. Kolmnurga pindala va1emid 13 
12. Kolmnurga, rööpkülikuja hulknurga pindala arvutamine 14 
13. Reaalsete kontekstidest tulenevad ülesanded 14 Teabekeskkond Geograafia 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (3) teema nimetus: Vektor tasandil. Joone võrrand. planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1. Punkti asukoha määramine tasandiL Kahe punkti vaheline kaugus 16 Teabekeskkond 
2. Vektori mõiste ja tähistamine 16 Füüsika 
3. Vastandvektor. Seotud vektor. Vabavektor. Jõu kujutamine vektorina 16 Füüsika 
4. Vektori koordinaadid. Vektori pikkus 16 
5. Vektori korrutamine arvuga. Vektorite liitmine ja lahutamine geomeetriliselt 18 
6. Vektorite liitmine ja lahutamine koordinaatkujul 18 
7. Kahe vektori skalaarkorrutis, selle rakendusi 19 Füüsika 
8. Kahe vektori vaheline nurk 19 
9. Vektorite kollineaarsus j a ristseis 19 
10. Sirge võrrandi erikuju: tõusu ja algordinaadiga, kahe punktiga, punkt ja tõusuga 17,20 
11. Kahe sirge vastastikused asendid. Nurk kahe sirge vahel 21 
12. Ringjoone võrrand. Parabooli võrrand 22,23 Füüsika 
13. Joone lõikepunktide leidmine 24 Teabekeskkond 
14. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandist ning lineaarvõrrandist ja mutvõrrandist koosnev süsteem 24 
15. Rakendussisuga ülesanded 25 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust. 
2. Selgitab sündmuse tõenäosuse mõistet ning sõltumatute sündmuste korrutise ja 

välistavate sündmuste summa tähendust. 
3. Selgitab faktoriaali, permutatsiooni ja binoomkordaja mõistet. 
4. Selgitab juhusliku suuruse jaotuse olemust ning juhusliku suuruse 

arvkarakteristikute tähendust. 
5. Selgitab valimi ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja 

statistilise otsuse usaldatavuse tähendust. 
6. Arvutab sündmuse tõenäosustja rakendab seda lihtsamaid elulisi ülesandeid 

lahendades. 
7. Arvutab juhusliku suuruse jaotuse arvkarakteristikud ning nendest järeldusi 

uuritava probleemi kohta. 
8. Leiab valimi järgi üldkogumi keskmise usalduspiirkonna. 
9. Kogub andmestikkuja analüüsib seda arvutil statistiliste vahenditega. 
10. Selgitab funktsiooni mõistet ja üldtähendust ning funktsiooni käigu uurimisega 

seonduvaid mõisteid, pöördfunktsiooni mõistet, paaritu ja paarisfunktsiooni 
mõistet. 

11. Skitseerib ainekavaga fikseeritud funktsioonide graafikuid (käsitsi ning 
arvutil). 

12. Kirjeldab funktsiooni graafikujärgi funktsiooni peamisi omadusi. 
13. Selgitab arvu logaritmi mõistet ja selle omadusi ning logaritmib ja 

potentseerib lihtsamaid avaldisi. 
14. Lahendab lihtsamaid eksponent- ja logaritmvõrrandeid astme ning logaritmi 

definitsiooni vahetu rakendamise teel. 
15. Selgitab liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise olemust ning lahendab selle 

lihtsamaid reaalsusega seotud ülesandeid. 
16. Tõlgendab reaalsuses ja teistes õppeainetes esinevaid protsentides 

väljendatavaid suurusi, sh laenudega seotud kulutusi ja ohte. 
17. Lahendab graafiku järgi trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 
18. Selgitab arvjada ning aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõistet. 
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19. Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada üldliikme ning n esimese liikme 
summa valemit, lahendades lihtsamaid elulisi ülesandeid. 

20. Selgitab funktsiooni tuletise mõistet, funktsiooni graafiku puutuja mõistet ning 
funktsiooni tuletise geomeetrilist tähendust. 

21. Leiab ainekavaga määratud funktsioonide tuletisi. 
22. Koostab funktsiooni graafiku puutuja võrrandi antud puutepunktis. 
23. Selgitab funktsiooni ekstreemumi mõistet ning ekstreemumi leidmise eeskirja. 
24. Leiab lihtsamate funktsioonide nullkohad, positiivsus- ja 

negatiivsuspiirkonnad, kasvamis- ja kahanemisvahemikud, maksimum- ja 
miinimumpunktid ning skitseerib nende järgi funktsiooni graafiku. 

25. Lahendab lihtsamaid ekstreemumülesandeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Matemaatika 11. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: Tõenäosus. Statistika. planeeritud tundide arv: 35 

-

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Sündmus. Sündmuste liigid. 1 
2. Suhteline sagedus. Statistiline tõenäosus. Klassikaline tõenäosus 2 
3. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste korrutis 2 
4. Sõltumatute sündmuste korrutise tõenäosus 2,6 Keskkond Bioloogia 

Füüsika 
5. Sündmuste summa. Välistavate sündmuste summa tõenäosus 2. 6 
6. Faktoriaa!. Permutatsioonid. Kombinatsioonid. Binoomkordaja 3 
7. Diskreetne juhuslik suurus, selle jaotusseadus, jaotuspolügoon 4 
8. Arvkarakteristikud (keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve) 4, 7 
9. Üldkogum ja valim. Andmete kogumine ja nende süstematiseerimine 5 
10. Statistilise andmestiku analüüsimine ühe tunnuse järgi 5 Bioloogia 
11. Normaaljaotus (kirjeldavalt) 8 ITK 
12. Statistilise otsustuse usaldatavus keskväärtuse usaldusvahemiku näitel 8 
13. Andmetöötluse projekt, mis realiseeritakse arvutiga (soovitav koostöös mõne teise 9 Teabekeskkond Bioloogia 

õppeainega) Psühholoogia 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Funktsioonid I planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P :leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I. Funktsioonid y = a x + b, y = a x2 + b x, y =a lx (kordavaIt) 10 
2. Funktsiooni mõiste ja üldtähis 10 
3. Funktsiooni esitusviisid 11 ITK 
4. Funktsiooni määramis- ja muutumispiirkond 12 
5. Paaris- ja paaritu funktsioon 12 
6. Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkond 12 
7. Funktsiooni kasvamine ja kahanemine 12 
8. Funktsiooni ekstreemum 12 
9. Funktsioonid y = axn (n=-I,-2,1,2) 11 
10. Arvu logaritmi mõiste 13 
Il. Korrutise, jagatise, ja astme logaritm 13 
12. Logaritmimine ja potentseerimine (mahus, mis võimaldab lahendada lihtsamaid eksponent- 13,14 

ja logaritmvõrrandeid) 
13. P öördfunktsioon 11 
14. Funktsioonid y = a x ja y = log a x 11 
15. Liitprotsendiline kasvamine ja kahanemine 15, 16 Keskkond 
16. Näiteid mudelite kohta, milles esineb eax 16 Tervis Bioloogia, 

Keemia 
17. Lihtsamad eksponent- ja logaritmvõrrandid 14 
18. Mõisted aresin m, areeos m ja arctan m 17 
19. Näiteid trigonomeetriliste põhivõrrandite 1ahendite leidmise kohta 17 ITK Füüsika 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 3. (6.) teema nimetus: Funktsioonid II planeeritud tundide arv: 35 

õ 
-"- .. 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 

l. Arvjada mõiste, jada üldliige 18 
2. Aritmeetiline jada, selle üldliikme ja summa valem 19 Teabekeskkond Füüsika 
3. Geomeetriline jada, selle üldliikme ja summa valem 19 
4. Funktsiooni tuletise geomeetriline tähendus 20 Füüsika 
5. Joone puutuja tõus, puutuja võrrand 20,22 
6. Funktsioonide y = x (n = ... -2,-1, 1,2), y = e , y = In x tuletised 21 
7. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised 21 
8. Funktsiooni teine tuletis 23 
9. Funktsiooni kasvamise ja kahanemise uurimine ning ekstreemumite leidmine tuletise abil 23,24 
10 Lihtsamad ekstreemumülesanded 25 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

1. Saab aru matemaatika keeles esitatud teabest. 
2. Kasutab ja tõlgendab erinevaid matemaatilise info esituse viise. 
3. Rakendab matemaatikat erinevate valdkondade probleeme lahendades. 
4. Väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. 
5. Arendab oma intuitsiooni, arutleb loogiliselt ja loovalt. 
6. Kasutab matemaatilises tegevuses erinevaid teabeallikaid. 
7. Kasutab matemaatikat õppides arvutiprogramme. 

Õpitulemused 

1. Defineerib ainekavas nimetatud geomeetrilisi kujundeid ja selgitab kujundite 
põhiomadusi. 

2. Kasutab geomeetria ja trigonomeetria mõisteid ning põhiseoseid elulisi ülesandeid 
lahendades. 

3. Selgitab algfunktsiooni mõistet ja leiab määramata integraale (polünoomidest). 
4. Selgitab kõvertrapetsi mõistet ning rakendab Newtoni-Leibnizi valemit määratud 

integraali arvutades. 
5. Arvutab määratud integraali järgi tasandilise kujundi pindala. 
6. Selgitab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid 

asendeid ruumis, selgitab kahe sirge, sirge j a tasandi ning kahe tasandi vahelise 
nurga mõistet. 

7. Selgitab ainekavas nimetatud tahk- ja pöördkehade omadusi ning nende pindalaja 
ruumala arvutamist. 

8. Kujutab tasandil ruumilisi kujundeid ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga. 
9. Arvutab ainekavas nõutud kehade pindala j a ruumala. 
10. Rakendab trigonomeetria- ja planimeetriateadmisi. 
11. Kasutab ruumilisi kujundeid kui mudeleid, lahendades tegelikkusest tulenevaid 

ülesandeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lea Lepmann, Tiit Lepmann, Kalle Velsker, Matemaatika 12. klassile, Koolibri 
2001 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: [ G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (7.) teema nimetus: Tasandilised kujundid. Integraal. planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kolmnurgad, nelinurgad, korrapärased hulknurgad, ringjoonja ring 1 
2. Nende kujundite omadused, elementide vahelised seosed 1 
3. Ümbermõõdud ja pindalad rakendusliku sisuga ülesannetes 2 
4. Algfunktsioonja määramata integraal 3 
5. Määratud integraal 4 
6. Newtoni-Leibnizi valem 4 
7. Kõvertrapets, selle pindala 4 
8 Lihtsamate funktsioonide integreerimine 3,4 
9. Tasandilise kujundi pindala arvutamine määratud integraali alusel 5 
10. Rakenduslikud ülesanded 5 Teabekeskkond Füüsika 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (8.) teema nimetus: Stereomeetria planeeritud tundide arv: 35 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ristkoordinaadid ruumis 6 
2. Punkti koordinaadid ruumis 6 
3. Kahe punkti vaheline kaugus 6 
4. Kahe sirge vastastikused asendid ruumis 6 
5. Nurk kahe sirge vahel 6 
6. Sirge ja tasandi vastastikused asendid ruumis 6 
7. Sirge ja tasandi vaheline nurk 6 
8. Sirge ja tasandi ristseisu tunnus 6 
9. Kahe tasandi vastastikused asendid ruumis 6 
10. Kahe tasandi vaheline nurk 6 
11. Prisma ja püramiid 2,3,4 
12. Püstprisma ning korrapärase püramiidi täispindala ja ruumala 2,3,4 Teabekeskkond Keemia 
13. Silinder, koonus ja kera, nende täispindala ja ruumala 2,3,4 Teabekeskkond Geograafia 
14. Näiteid ruumilise kujundi lõikamise kohta tasandiga 3,5 ITK 
15. Praktilise sisuga ülesanded hulktahukate (püstprisma ja püramiidi) ning pöördkehade kohta 6 Teabekeskkond 
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Õppeaine: Kitsas matemaatika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Gümnaasiumi matemaatikakursuse Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nime~s: kordamine planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateernad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Reaalarvud ja avaldised Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
2. Võrrandid Teabekeskkond Füüsika 
3. Võrratused 
4. Trigonomeetria 
5. Vektor tasandil Füüsika 
6. Joone võrrand 
7. Tõenäosus Bioloogia 
8. Statistika Teabekeskkond, 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

9. Funktsioonid Teabekeskkond, Füüsika 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

10. Jadad Keskkond ja Bioloogia 
jätkusuutlik areng 

11. Funktsiooni tuletis ja selle rakendused 
12. Planimeetria 
13. Stereomeetria 
14. Integraal 
15. Praktilise sisuga ülesannete lahendamine 
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Ainevaldkond "Loodusained" 

Õppeained: 

bioloogia 
geograafia (loodusgeograafia) 

keemia 
füüsika 

keskkond ja tervis 
keskkonnaõpetus 

arvuti kasutamine uurimistöös 
joonestamine 

loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
• Tunneb huvi bioloogia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• omandab teadmisi erinevatest organismidest, nende ehitusest ja talitlusest; 
• oskab informatsiooni leidmiseks kasutada erinevaid teabeallikaid (ka elektroonilised 

teabeallikad) ning hindab kriitiliselt nendes leiduvat sisu; 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust ja loovust; 
• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias saadud 

teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) hindab bioloogiaalaseid teadmisi ja oskusi loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase 

kirjaoskuse oluliste komponentidena ning on motiveeritud elukestvaks õppeks: 
2) suhtub vastutustundlikuIt elukeskkonda ja väärtustab bioloogilist mitmekesisust; 
3) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse (loomad) peamistest objektidest; 
4) teab raku üldist ehitust ja talitlust; 
5) teab organismide ehitust, peamisi talitluslikke protsesse ja elutegevuse iseärasusi; 
6) teab tuntumaid organismirühmi, nendevahelisi seoseid, sarnasusi ja erinevusi; 
7) teab ja oskab kirjeldada organismide ja keskkonna vastastikuseid seoseid; 
8) oskab ära tunda õpitud bioloogilisi liike ja neid omavahel võrrelda; 
9) oskab selgitada organismide ehituse ja talitluse vahelisi seoseid; 
10) oskab selgitada seoseid organismide ja keskkonna vahel; 
11) oskab selgitada bioloogilise mitmekesisuse tähtsust; 
12) oskab selgitada ja arvestada seoseid inimtegevuse ja looduslike protsesside vahel; 
13) kasutab erinevaid bioloogiaalase, sh elektroonilise info allikaid, analüüsib ja hindab 

kriitiliselt neis sisalduvat teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduse objektide ja 
protsesside selgitamisel; 

14) kasutab bioloogiat õppides ja uuringuid tehes otstarbekalt tehnoloogiavahendeid; 
15) kasutab luupi, mikroskoopi jt bioloogias enamkasutatavaid vahendeid. 

Kasutatav õppekirjandus 
1. Tiiu Kull, Kalevi Kull, Urmas Tartes, Mart Viikmaa. Bioloogia Gümnaasiumile III 

osa. 2001. 
2. Erinevad teadmeteosed j a internetiallikad. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Zooloogia planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

nr 
Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Protistid 
1.1 Algrloomad 2,3,4,5,6,9,14 
2. Selgrootud I 
2.1 Üldiseloomustus, süstemaatika 1,2,6 
2.2 Loomarakkja koed 4,14,15 
2.3 Käsnad ja ainuõõssed 5,7,8,9,13 Geograafia 
2.4 Ussid 5,7,8,9,13 Tervis 
2.5 Limused 5,7,8,9,13 
3. Selgrootud n 
3.1 Vähid 2,5,7,8,9,13 Geograafia 
3.2 Ämblikud 5,7,8,9,13 
3.3 Putukad 5,7,8,9,13,15 
3.4 Okasnahksed 5,7,8,9,13,14 Geograafia 
4. Selgroogsed I 
4.1 Sõõrsuud 2,5,7,8,9,13 
4.2 Kalad 5,7,8,9,13 
4.3 Kahepaiksed 5,7,8,9,13 
4.4 Roomajad 5,7,8,9,13,14 Tervis 
5. Selgroogsed n 
5.1 Linnud 2,5,7,8,9,13 
5.2 Imetajad 5,7,8,9,13 
5.3 Loomade käitumine 10,13,14 Keskkond 
5.4 Loomad ja inimene 10,11 Keskkond Psühholoogia 
6. Loodusravi 
6.1 Loodusravi erinevad võimalused 13,14 Tervis ja tervislikud Keemia 

eluviisid 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. võrdleb elus- ja eluta looduse tunnuseid ning eristab elusloodusele 

ainuomaseid tunnuseid; 
2. seostab eluslooduse organiseerituse tasemeid elu tunnustega ning kirjeldab 

neid uurivaid bioloogiateadusi ja elukutseid; 
3. põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaelu 

probleemide lahendamisel; 
4. kavandab ja viib läbi eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist; 
5. analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab 

neile põhjendatud hinnanguid; 
6. väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärsete järelduste tegemisel; 
7. võrdleb elus- ja eluta looduse keemilist koostist; 
8. seostab vee omadusi organismide talitlusega; 
9. selgitab peamiste katioonide ja anioonide tähtsust organismide ehituses ning 

talitluses; 
10. seostab süsivesikute, lipiidide ja valkude ehitust nende ülesannetega; 
11. võrdleb DNA ja RNA ehitust ning ülesandeid; 
12. väärtustab vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises; 
13. selgitab eluslooduse ühtsust, lähtudes rakuteooria põhiseisukohtadest; 
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14. seostab inimese epiteel-, lihas-, side- ja närvikoe rakkude ehitust nende 
talitlusega ning eristab vastavaid kudesid mikropreparaatidel, mikrofotodel ja 
joonistel; 

15. selgitab rakutuumaja kromosoomide osa raku elutegevuses; 
16. võrdleb ainete aktiivset ja passiivset transporti läbi rakumembraani; 
17. eristab loomaraku peamisi koostisosi mikrofotodel j a joonistel ning seostab 

nende ehitust talitlusega; 
18. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte raku 

koostisosade omavaheliste talitluslike seoste kohta; 
19. valdab mikroskopeerimise peamisi võtteid; 
20. analüüsib plastiidide, vakuoolide ja rakukesta ülesandeid taime elutegevuses; 
21. võrdleb bakteri-, looma-, taime- ja seeneraku ehitust ning eristab neid nähtuna 

mikropreparaatidel, mikrofotodel ja joonistel; 
22. toob näiteid seente ja bakterite rakendusbioloogiliste valdkondade kohta; 
23. seostab inimesellevinumaisse seen- ja bakterhaigustesse nakatumise viise 

nende vältimise võimalustega ning väärtustab tervislikke eluviise; 
24. hindab seente ja bakterite osa looduses ja inimtegevuses ning väärtustab neid 

eluslooduse oluliste osadena; 
25. analüüsib energiavajadustja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel 

organismidel; 
26. selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja ülekandes; 
27. selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimurnises ning energia 

salvestamises; 
28. toob käärimise rakendusbioloogilisi näiteid; 
29. võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse ja anaeroobse hingamise 

tulemuslikkust; 
30. analüüsib fotosünteesi eesmärke, tulemust ja tähtsust ning koostab ja analüüsib 

skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte fotosünteesi seoste kohta biosfääriga; 
31. väärtustab fotosünteesi tähtsust taimedele, teistele organismidel e ning kogu 

biosfäärile. 
32. toob näiteid mittesugulise paljunemise vormide kohta eri organismirühmadel; 
33. hindab sugulise ja mittesugulise paljunemise tulemust ning olulisust; 
34. selgitab fotode ja jooniste põhjal mitoosi- ja meioosifaasides toimuvaid 

muutusi; 
35. võrdleb inimese spermatogeneesi ja ovogeneesi ning analüüsib erinevuste 

põhjusi; 
36. analüüsib erinevate rasestumisvastaste vahendite toimet ja tulemuslikkust ning 

väärtustab pereplaneerimist; 
37. lahendab dilemmaprobleeme raseduse katkestamise otstarbekusest 

probleemsituatsioonides ning prognoosib selle mõju; 
38. väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga; 
39. analüüsib inimese vananemisega kaasnevaid muutusi raku ja organismi 

tasandil ning hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju elueale. 
40. seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega; 
41. analüüsib eri tegurite mõju närviimpulsi tekkes ja levikus; 
42. seostab närvisüsteemiga seotud levinumaid puudeid ja haigusi nende väliste 

ilmingutega; 
43. omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes; 
44. selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust; 
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45. koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte neuraaIse ja 
humoraaIse regulatsiooni osa kohta inimorganismi talitluste kooskõlastamises; 

46. selgitab vere püsiva koostise tagamise mehhanisme ja selle tähtsust; 
47. kirjeldab inimese termoregulatsiooni mehhanisme ning nendevahelisi seoseid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Bioloogia uurimisvaldkonnad, organismide Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: koostis ja rakke planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu .. 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Elu tunnused, elusa ja eluta looduse võrdlus. 1 Geograafia 
2 Eluslooduse organiseerituse tasemed. Bioloogia, molekulaarbioloogia, 2 Elukestev õpe ja 

tsütoloogia, histoloogia, organ, homöostaas, füsioloogia, anatoomia, karj ääriplaneerimine 
neuraaine, humoraalne, populatsioon, etoloogia, biosfäär. 

3 Loodusteadusliku uuringu kavandamine ja rakendamine. Hüpotees. 3,4,5,6 Tehnoloogia ja Keemia, 
innovatsioon füüsika. 

4 Elus- ja eluta looduse keemiline koostis. Orgaanilised, anorgaanilised ained. 7,8,9 Keemia 
5 Biomolekulide üldine ehitus ja ülesanded. Biomolekul, bioaktiivne aine 10 Keemia 
6 Organismides esinevate peamiste biomolekulide ehituslikud ja talitluslikud 10, 11 Keemia 

seosed. Süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleiinhapped (DNA ja RNA). 
7 Vee, mineraalainete ja biomolekulide osa tervislikus toitumises. 12 Tervis ja ohutus Keemia 
8 Rakuteooria. 13 Füüsika 
9 Bakteri-, taime-, looma-, ja seeneraku ehitus ja talitlus. Rakumembraan, 14, 15, 16, 17, 18, Tehnoloogiaja 

rakutuum, ribosoom, mitokonder, lüsosoom, Golgi kompleks, 19,20,21 innovatsioon 
tsütoplasmavõrgustik, tsütoskelet, rakukest, plastiidid, vakuool. 

10 Seente ja bakterite rakendusbioloogiline tähtsus. 22 Tehnoloogiaja 
innovatsioon 

11 Seen- ja bakterhaigused ning nende vältimine. 23,24 Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Organismide energiavajadus, areng ning Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) teema nimetus: inimese talltluse regulatsioon. planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Organismide aine- ja energiavahetus. Autotroofid, heterotroofid, metabolism, 25 Füüsika, 

assimilatsioon, dissimilatsioon. keemia 
2 Organismide varustamine energiaga. Glükolüüs, aeroobne glükolüüs, anaeroobne 26,27,28,29 Tehnoloogiaja Füüsika, 

glükolüüs, piimhape, etanoolkäärimine, makroergiline ühend, ATP innovatsioon keemia 
3 Fotosünteesi eesmärk, tulemus ja tähtsus. Calvini tsükkel, hingamine, tsitraaditsükkel, 30,31 Tehnoloogia ja Füüsika, 

hingarnisahel. innovatsioon keemia 
4 Rakkude jagunemine. Mitoos, interfaas, meioos, karuokinees, tsütokinees, 34 

rakutsükkel, tsentromeer, haploidne kromosoomistik, diploidne. 
5 Suguline ja mittesuguline paljunemine eri organismirühmadel. Vegetatiivne, eoseline. 32,33 
6 Inimese sugurakkude areng ja viljastumine. Gameet, sügoot, sperm, spermatogoon, 35,36,38 Tervis ja ohutus 

spermato geneesovo goon, ovo genees, ovulatsioon, menstruatsioon. 
7 Inimese embrüonaalne, postembrüonaalne areng. Embrüo, moorula, blastula, gastrula, 37,38 Tervis ja ohutus 

platsenta, lootekestad, lootelehed, biogeneetiline reegel, väärarengud 
8 Organismide kasvu ja arengu eripära. Otsene, moondega areng, täismoone, 39 

vaegmoone, vananemme. 
9 Inimene talitluse regulatsioon. Homöostaas, energiabilanss, hingamise ja vereringe 40,41,42,43,44, Tervis ja ohutus, Keemia 

regulatsioon, veresuhkrusisalduse kontroll, maksa tähtsus, eritamine, veebilanss, 45,46,47 Tehnoloogia ja 
termoregulatsioon, elutalitIuste neuraaIne jahumoraalne regulatsioon, innovatsioon, 
immuunsüsteem. väärtused ja kõlblus 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset 

mõtlemist; 
• tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest 

igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle olulisematest protsessidest ning 

kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara; 
• suhtub vastutustundlikuIt elukeskkonda, väärtustab bioloogilist mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; 
• kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid ning 

hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet; 
• rakendab bioloogiaprobleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit; 
• langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning 
prognoosib otsuste tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning rakendab bioloogias 
saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite osa organismi tunnuste kujunemisel; 
2. analüüsib DNA, RNA ja valkude osa päriliku info avaldumises; 
3. võrdleb DNAja RNA sünteesi kulgu ning tulemusi; 
4. hindab geeniregulatsiooni osa inimese ontogeneesi eri etappidel ning väärtustab 

elukeskkonna mõju geeniregulatsioonile; 
5. toob näiteid inimese haiguste kohta, mis seostuvad geeniregulatsiooni häiretega; 
6. selgitab geneetilise koodi omadusi ning nende avaldumist valgusünteesis; 
7. selgitab valgusünteesi üldist kulgu; 
8. selgitab viiruste ehitust ning toob näiteid inimesel esinevate viirushaiguste kohta; 
9. analüüsib viiruste tunnuseid, mis ühendavad neid elusa ja eluta loodusega; 
10. võrdleb viiruste ja bakterite levikut ja paljunemist; 
11. seostab AIDSi haigestumist HIVi organismisisese toimega; 
12. võrdleb viirus- ja bakterhaigustesse nakaturnist, nende organismisisest toimet ja 

ravivõimalusi ning väärtustab tervislikke eluviise, et vältida nakaturnist; 
13. toob näiteid viiruste ja bakterite geenitehnoloogiliste rakenduste kohta; 
14. lahendab dilemmaprobleeme geenitehnoloogilistest rakendustest, arvestades 

teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ning õigusakte; 
15. on omandanud ülevaate geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharudest 

ning elukutsetest. 
16. toob näiteid pärilikkuse ja muutIikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel; 
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17. võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi; 
18. analüüsib modifikatsioonilise muutIikkuse graafikuid; 
19. hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel; 
20. seostab Mendeli katsetes ilmnenud fenotüübilisi suhteid genotüüpide 

rekombineerumisega; 
21. selgitab inimesellevinumate suguliiteliste puuete geneetilisi põhjusi; 
22. lahendab geneetikaülesandeid Mendeli seadusest, ABO- ja reesussüsteemi 

vererühmadest ning suguliitelisest pärandurnisest; 
23. suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste 

tekkes; 
24. selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust; 
25. toob näiteid loodusteaduslike uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni; 
26. analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal; 
27. võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi; 
28. analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes; 
29. analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekke-

mehhanisme ning avaldumisvorme; 
30. hindab bioloogiliste ja sotsiaalsete tegurite osa nüüdisinimese evolutsioonis; 
31. suhtub kriitiliselt bioevolutsiooni pseudoteaduslikesse käsitlustesse; 
32. seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega; 
33. analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob 

rakenduslikke näiteid; 
34. seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetegaja koostab ning 

analüüsib skemaatilisi jooniseid, mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis; 
35. selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid; 
36. hindab antropogeense teguri mõju ökoloogilise tasakaalu muutumisele ning 

suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonda; 
37. lahendab ökoloogilise püramiidi reegli ülesandeid; 
38. koostab ja analüüsib biosfääri läbiva energiavoo muutuste skemaatilisi jooniseid; 
39. analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda 

tegevusse looduskeskkonnas; 
40. selgitab ja väärtustab bioloogilise mitmekesisust ning teadvustab iga inimese 

vastutust selle kaitses; 
41. teadvustab looduse, tehnoloogiaja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning 

põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil; 

42. selgitab Eesti "Looduskaitseseaduses" esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust 
ning toob näiteid; 

43. väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kuultuurinähtust; 
44. lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonnaalaseid dilemmaprobleeme, 

arvestades teaduslikke, majanduslikke, eetilisi seisukohti ja õigusakte; 
45. analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja 

keskkonnakaitselisi suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke 
väärtushinnanguid. 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Molekulaarbioloogilised põhiprotsessid, vüru- Kursusele või teemale 
~jE:korranumber: 1. (4.) teema nimetus: sed ja bakterid, pärilikkus ja muutlikkus. planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'ppeslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1 Pärilikkus, molekulaarbioloogia põhiprotsessid: replikatsioon, transkriptsioon, 1,2,3,4,5,6, Tervis ja ohutus 

translatsioon, genotüüp, fenotüüp, geen, promootor, terminaator, repressor, geneetiline 7, 
kood, koodon, initsiaatorkoodon, stoppkoodon, polüsoom, geenide avaldumine, 
geeniregulatsiooni häired. 

2 Viiruste mitmekesisus, tähtsus, paljunemine. Viroloogia, viirusosake, viiruse genoom, 8,9,10,11,12 
viirusvalgud, DNA ja RNA viirused, kapsiid, ümbris, lüütiline, lüsogeenne, 
immuunvastus, vaktsiinid, viirusnakkus 

3 Bakterite levik ja paljunemine, haigused. 10, 12 Tervis ja ohutus 
4 Viiruste ja bakterite geenitehnoloogilised kasutusvõimalused. 13 Tehnoloogiaja 

innovatsioon 
5 Geneetikaja geenitehnoloogiaga seotud teadusharud ning elukutsed 14, 15 Elukestev õpe ja 

karj ääriplaneerimine 
6 Pärilik ja mittepärilik muutIikkus. Geneetiline, moditikatsiooniline, mutatsioon, mutant, 16, 17, 18, 19 Tervis ja ohutus Füüsika 

sündroomid, mutageen, polüploidsus, somaatiline, generatiivne, kantserogeen, geenifond, 
variatsioonirida, -kõver, kaksikutemeetod 

7 Mendeli seadused. Monohübriidne, dihübriidne, alleel, homosügootne, heterosügootne, 20,21,22 Matemaatika 
dominantne, retsessivne, genotüüp, fenotüüp, analüüsiv ristamine, genealoogiline meetod, 
intermediaarsus, polügeensus, polüalleelsus, ristsiire, autosoom, suguliiteline, daltonism, 
hemotiilia, 

8 Soo määramise geneetiline mehhanism. Sugukromosoomid, haploidne, diploidne, sügoot 20,21,22 
9 Geneetilised puuded inimesel. 21,23 Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Bioloogia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Bioevolutsioon, ökoloogia, keskkonnakaitse planeeritud tundide arv: 35 

õ - .. ~ .- _.- _.- --

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1 Elu päritolu ja areng Maal. Evolutsiooni tõendid, paleontoloogia, rudimendid, 24,25,26 Elukestev õpe ja Geograafia, 

embrüoloogia, füüsikaline evolutsioon, keerniline evolutsioon, bioloogiline evolutsioon, karjääriplaneerimine füüsika, ajalugu 
evolutsiooni uurimisega seotud teadusharud ning elukutsed 

2 Eluslooduse süstemaatika erinevad käsitlused. Süstemaatika, takson, liik, homoloogia, 24 Ajalugu 
analoogia, genealoogiline võrgustik, fülogeneesipuu, Aristoteles, Linne, Lamarck, Darwin 

3 Evolutsiooni geneetilised alused. Geenifond, geenisiire, geenitriiv, mutatsioonid 25 
4 Looduslik valik ja selle vormid. Stabiliseeriv, suunav, lõhestav, mikroevolutsioon, makro- 27,28,29 Keskkond ja ühiskonna 

evolutsioon, kohastumine, liigiteke, varjevärvus, varjekuju, hoiatusvärvus, mimikri, j ätkusuutIik areng 
käitumisiserasused, bioloogiline isolatsioon, geograafiline isolatsioon, ristumisbarjäär, 
evolutsiooniline progress, divergents, konvergents, väljasuremine 

5 Inimese evolutsioon. Inimahvid, lõunaahvid, osav inimene, püstine inimene, tark inimene, 30,31 Kultuuriline identiteet Geograafia 
neandertallane, kromanjoonlane, sotsiaalne pärilikkus, artikuleeritud kõne 

6 Ökoloogilised teguria. Abiootiline, biootiline, antropogeenne 32,33 Keskkond ja ühiskonna 
j ätkusuutlik areng 

7 Ökosüsteem, struktuur, muutumine, aineringe, liigiline koosseis, liigirikkus, ökotoop, 34,35,36, Keskkond ja ühiskonna Matemaatika, 
bioom, dominant, biomass, produtsent, konsument, destruent, toiduahel, toiduvõrk, 37,38 j ätkusuutlik areng geograafia, 
troofiline tase, iseregulatsioon, ökoloogiline tasakaal, ökoloogiline püramiid, energiavoog. füüsika, keemia 

8 Bioloogilise mitmekesisus 39,40 Keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutIik areng 

9 Loodus ja keskkonnakaitse Eestis ja maailmas. Keskkonnapoliitika, säästev areng, 39,41,42, Keskkond ja ühiskonna Geograafia 
seadusandlus, 43,44,45 j ätkusuutlik areng I 
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Õppeaine: Geograafia (loodusgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: [Gl 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) iseloomustab Maa sfääre kui süsteeme ning toob näiteid nendevaheliste seoste 

kohta; 
2) analüüsib Maa sfääride ja inimtegevuse vastastikust mõju; 
3) iseloomustab geoloogilise ajaskaala järgi üldjoontes Maa teket ja arengut; 
4) tunneb looduses ja pildil ära lubjakivi, liivakivi, graniidi, basaldi, marmori ja 

gneissi, teab nende tähtsamaid omadusi ning toob näiteid kasutamise kohta; 
5) teab kivimite liigitamist tekke järgi ja selgitab kivimiringet; 
6) iseloomustab Maa siseehitust ning võrdleb mandrilist ja ookeanilist maakoort; 
7) võrdleb geoloogilisi protsesse laamade eemaldumise, sukeldumise, põrkumise, 

nihkumise ja kuuma täpi piirkonnas; 
8) iseloomustab teabeallikate järgi etteantud piirkonnas toimuvaid geoloogilisi 

protsesse, seostades neid laamade liikumisega; 
9) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi vulkaane, seostades nende paiknemist 

laamtektoonikaga ning vulkaani kuju ja purske iseloomu magma omadustega; 
10) teab maavärinate tekkepõhjusi ja esinemispiirkondi, seismiliste lainete liigitamist 

ning maavärinate tugevuse mõõtmist Richteri skaala järgi; 
11) toob näiteid maavärinate ja vulkanismiga kaasnevate nähtuste ning nende mõju 

kohta keskkonnale ja majandustegevusele; 
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12) iseloomustab üldjoontes atmosfääri koostist ja kirjeldab joonise järgi atmosfääri 
ehitust; 

13) selgitab joonise järgi Maa kiirgusbilanssi ning kasvuhooneefekti; 
14) teab kliimat kujundavaid tegureid, sh astronoomilisi tegureid; 
15) selgitab joonise põhjal üldist õhuringlust ning selle mõju konkreetse koha 

kliimale; 
16) analüüsib kliima mõju teistele looduskomponentidele ja inimtegevusele; 
17) iseloomustab ilmakaardi järgi ilma etteantud kohas, teab ilma prognoosimise 

nüüdisaegseid võimalusi; 
18) iseloomustab temaatiliste kaartide ja kliimadiagrammi järgi etteantud koha kliimat 

ning seostab selle kliimat kujundavate tegurite mõjuga; 
19) toob näiteid inimtegevuse mõju kohta atmosfääri koostisele; 
20) teab vee j aotumist Maal ning iseloomustab veeringet j a veeringe lülisid Maa eri 

piirkondades; 
21) analüüsib kaardi ja jooniste järgi veetemperatuuri ning soolsuse regionaalseid 

erinevusi maailmameres; 
22) selgitab hoovuste teket ja liikumise seaduspära maailmameres ning rolli kliima 

kujunemises; 
23) selgitab tõusu ja mõõna teket ning mõju rannikutele; 
24) selgitab lainete kuhjavat ja kulutavat tegevust järsk- ja laugrannikutel ning toob 

näiteid inimtegevuse mõju kohta rannikutele; 
25) tunneb piltidel, joonistel ning kaartidel ära fjord-, skäär-, laguun-, järsk- ja 

laugranniku; 
26) teab liustike tekketingimusi, nende jaotamist mägi- ja mandriliustikeks ning 

liustike levikut; 
27) selgitab liustike tähtsust kliima kujunemises ja veeringes; 
28) selgitab liustike tegevust pinnamoe kujunemisel ning toob näiteid 

liustikutekkeliste pinnavormide kohta; 
29) võrdleb keemilist ja füüsikalist murenemist, teab murenemise tähtsust looduses 

ning selle mõju inimtegevusele; 
30) iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist; 
31) iseloomustab joonise põhjal mullaprofiili ning selgitab mullas toimuvaid 

protsesse; 
32) selgitab bioomide tsonaalset levikut ning analüüsib tundrat, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsa, rohtlat, kõrbet, savanni ja vihmametsa kui ökosüsteemi; 
33) iseloomustab mullatekketingimusi ja -protsesse tundras, parasvöötme okas- ja 

lehtmetsas, rohtlas, kõrbes, savannis ning vihmametsas; 
34) tunneb joonistel ning piltidel ära leet-, must-, ferraliit- ja gleistunud mulla; 
35) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud piirkonna kliima, mullastiku ja taimestiku 

seoseid; 
36) selgitab toiduprobleemide tekkepõhjusi maailma eri regioonides; 
37) teab mullaviljakuse vähenemist ja mulla hävimist põhjustavaid tegureid ning toob 

näiteid mulla kaitsmise võimaluste kohta; 
38) iseloomustab põllumajandust ja selle mõju keskkonnale eri loodusoludes ning 

arengutasemega riikides; 
39) analüüsib teabeallikate põhjal riigi põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengu 

eeldusi ning arengut; 
40) on omandanud ülevaate olulisemate kultuurtaimede (nisu, maisi, riisi, kohvi, tee, 

suhkruroo ja puuvilla) peamistest kasvatuspiirkondadest ning eksportijatest; 
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41) toob näiteid vee ja veekogude kasutamisega tekkinud probleemide kohta riikide 
vahel; 

42) on omandanud ülevaate maailma tähtsamatest kalapüügi- ja 
vesiviljeluspiirkondadest; 

43) analüüsib maailmamere majandusliku kasutamisega seotud keskkonnaprobleeme 
ning põhjendab maailmamere kaitse vajalikkust; 

44) analüüsib jõgede äravoolu mõjutavaid tegureid, jõgede hääbumise ja üleujutuste 
võimalikke põhjusi ja tagajärgi ning majanduslikku mõju; 

45) selgitab põhjavee kujunemist (infiltratsiooni) erinevate tegurite mõjul ning toob 
näiteid põhjavee alanemise ja reostumise põhjuste ning tagajärgede kohta; 

46) toob näiteid niisutuspõllundusega kaasnevate probleemide kohta; 
47) selgitab metsamajanduse ja puidutööstusega seotud keskkonnaprobleeme; 
48) nimetab maailma metsarikkamaid piirkondi ja riike ning näitab kaardil peamisi 

puidu ja puidutoodete kaubavoogusid; 
49) analüüsib vihmametsa kui ökosüsteemi ning selgitab vihmametsade globaalset 

tähtsust; 
50) analüüsib vihmametsade majanduslikku tähtsust, nende majandamist ja 

keskkonnaprobleeme; 
51) analüüsib parasvöötme okasmetsa kui ökosüsteemi ning iseloomustab 

metsamajandustja keskkonnaprobleeme okasmetsavööndis; 
52) analüüsib energiaprobleemide tekkepõhjusi ja võimalikke lahendusi ning 

väärtustab säästlikku energia kasutamist; 
53) selgitab energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja 

keskkonnaprobleeme; 
54) analüüsib etteantud teabe järgi muutusi maailma energiamajanduses; 
55) nimetab maailma energiavarade (nafta, maagaasi, kivisöe) 

kaevandamiselammutamise, töötlemise ja tarbimise tähtsamaid piirkondi; 
56) nimetab maailma suuremaid hüdro- ja tuumaenergiat tootvaid riike; 
57) analüüsib alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalusi ning nende 

kasutamisega kaasnevaid probleeme; 
58) analüüsib teabeallikate põhjal riigi energiaressursse ja nende kasutamist; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumile I kursus "Rahvastikja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

jfu-jekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Loodusgeograafia I: Maa kui süsteem planeeritud tundide arv: 35 
---

õ 'Pi leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Sisse.iuhatus 
1.1 Maa kui süsteem, avatud ja suletud süsteem 1,2 Teabekeskkond Matemaatika 
1.2 Energiavood Maa süsteemides 2 Füüsika 
1.3 Maa teke ja areng 3 Tehnoloogia ja Füüsika, keemia, 

innovatsioon bioloogia 
1.4 Geokronoloogiline ajaskaala 3 Matemaatika 
2. Litosfäär 
2.1 Litosfääri koostis, mineraalid, kivimid, sette-, tard- ja moondekivimid, kivimiringe, maagid 4,5 Teabekeskkond Keemia, fiiüsika 
2.2 Maa siseehitus, laamtektoonika, mandriline ja ookeaniline maakoor, astenosfäär, vahevöö, 6 Füüsika, keemia 

sise- ja välistuum 
2.3 Laamade liikumine ja sellega seotud protsessid, ookeani keskahelik, süvik, kurdmäestik, 7,8 Tehnoloogia ja Füüsika 

vulkaaniline saar innovatsioon 
2.4 Vulkanism, kuum täpp, kontinentaalne rift, magma, laava, kiht- ja kilpvulkaan, aktiivne ja 9,11 Tervis ja ohutus Keemia, ajalugu 

kustunud vulkaan 
2.5 Maavärinad, murrang, maavärina kolle, epitsenter, seismilised lained, tsunami 10,11 Tervis ja ohutus Füüsika, ajalugu, 

matemaatika 
3. Atmosfäär 
3.1 Atmosfääri tähtsus, koostis ja ehitus, troposfäär, stratosfäär, osoonikiht 12,19 Teabekeskkond Keemia, fiiüsika 
3.2 Osoonikihi hõrenemine 12, 19 Tervis ja ohutus Keemia, 

Keskkond ja bioloogia 
jätkusuutiik areng 

3.3 Päikesekiirguse muutumine atmosfääris, kiirgusbilanss 13 Füüsika 
3.4 Kasvuhooneefekt, kasvuhoonegaas 13 Füüsika 
3.5 Kliimat kujundavad tegurid, kliimat kujundavad astronoomilised tegurid 14,18 Tehnoloogia ja Füüsika 

-- ---
~ovatsioon __ 
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3.6 Päikesekiirguse jaotumine, polaar- ja pöörijooned 14,16 Füüsika 
3.7 Üldine õhuringlus, õhurõhk, mussoon, passaat, läänetuuled 15,16 Teabekeskkond Füüsika 
3.8 Temperatuuri ja sademete territoriaalsed erinevused 15 
3.9 Ohumassid, soojadja külmad frondid, tsüklon, antitsüklon 15 Füüsika 
3. Ilmakaart ja selle lugemine 17,18 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus, 
10 innovatsioon matemaatika 
3. Ilma prognoosimine ja kliimamuutused, ilmaprognoos 17 Keskkond ja Matemaatika 
11 jätkusuutiik areng 
4. Hüdrosfäär 
4.1 Vee jaotumine Maal ja veeringe, maailmameri 20,27 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4.2 Maailmamere tähtsus 20 Keskkond ja Ajalugu 

jätkusuutiik areng 
4.3 Maailmamere roll kliima kujunemises 20 Füüsika 
4.4 Veetemperatuur ja soolsus maailmameres 21 Keemia, füüsika 
4.5 Hoovused 22 Keskkond ja Füüsika, keemia, 

jätkusuutiik areng ajalugu 
4.6 Tõusjamõõn 23 Füüsika 

4.7 Rannaprotsessid, self, rannik, rannanõlv, lainete kulutav ja kuhjav tegevus, rannavall, maasäär 24 Füüsika 
4.8 Erinevad rannikud, fjordrannik, laguunrannik, skäärrannik, järsk- ja laugrannik 25 
4.9 Liustikud, nende teke, levikja tähtsus, mandri- ja mägiliustik 26 Teabekeskkond Füüsika, keemia 
4. Liustiku roll kliima ja pinnamoe kujunemises 27,28 Füüsika, ajalugu 
10 
5. Biosfaär 
5.1 Kliima, taimestiku ja mullastiku seosed 1,35 Teabekeskkond Bioloogia 
5.2 Kivimite murenemine, füüsikaline ja keemiline murenemine, murend 29 Füüsika, keemia 
5.3 Muld ja mulla teke, aineringe, lähtekivim, mineraliseerumine 30 Keemia 
5.4 Mullatekketegurid, mulla veereziim, muldade kamardumine 30 Tervis ja ohutus Keemia, füüsika, 

bioloogia 
5.5 Mulla ehitus ja mulla omadused, mulla mineraaIne osa, huumus, mullahorisont, mullaprofiil, 30,31 Teabekeskkond Keemia, 

leetumine, sisse- ja väljauhtehorisont bioloogia 
5.6 Bioomid, ökosüsteem, gleistunud muld, leetmuld, mustmuld, ferraliitmuld 31,32,33,34 Keskkond ja Bioloogia 

- ------
jätkusuutiik areng 
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Õppeaine: Geograafia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Loodusgeograafia II: Loodusvarad ja nende Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 3. (3.) teema nimetus: kasutamine planeeritud tundide arv: 35 

-- -

õ ...... 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Põllumajandus ja toiduainetetööstus 
1.1 Maailma toiduprobleemid 36 Tervis ja ohutus Bioloogia 
1.2 Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid, vegetatsiooniperiood, haritav maa 37 Teabekeskkond Bioloogia 
1.3 Põllumaj anduse spetsialiseerumine 37 
1.4 Põllumajanduse tootmise tüübid, ekstensiivne ja intensiivne põllumajandus, omatarbeIine ja 40 Kodanikualgatus ja Ajalugu, 

kaubandusIik põllumajandus, ökoloogiline ehk mahepõllumajandus, segatalu, hiigelfarm, ettevõtlikkus bioloogia, 
ekstensiivne teraviljatalu, rantso, istandus emakeel 

1.5 Põllumajanduslik tootmine eri loodusoludes ja arengutasemega riikides 37,39 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
1.6 Põllumajanduse mõju keskkonnale, muldade erosioon, sooIdumine ja degradeerumine 37 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng 
2. Vesi ja veega seotud probleemid 
2.1 Vee ja veekogudega seotud konfliktid, veeringe 41 Keskkond ja Keemia, fiiüsika 

jätkusuutlik areng 
2.2 Maailma kalandus ja vesiviljelus 42 Tervis ja ohutus Bioloogia 
2.3 Maavarade ammutamine seIfialadel, self 43 Teabekeskkond Ajalugu 
2.4 Maailmamere reostumine ja kalavarude vähenemine 43 Keskkond ja Keemia, 

jätkusuutlik areng bioloogia 
2.5 Rahvusvahelised lepped maailmamere ja selle elustiku kasutamisel 43 Väärtused ja kõlblus 
2.6 Erineva veereziimiga jõed, veereziim, hüdrograaf, jõgede äravool, valgla 44 Füüsika, 

matemaatika 
2.7 Uleujutused ja jõgede hääbumine 44 Tervis ja ohutus Ajalugu 
2.8 Põhjavee kujunemine ja põhjaveetaseme muutumine, infiltratsioon, alanduslehter 45 Füüsika 
2.9 Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse 45 Keskkond ja Keemia 

jätkusuutlik areng 
2. Niisutuspõllumajandus 46 Väärtused ja kõlblus Ajalugu, keemia 
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3. Maailma metsad 
3.1 Metsade hävimine ja selle põhjused 47 Keskkond ja Ajalugu, 

jätkusuutIik areng bioloogia 
3.2 Ekvatoriaalsed vihmametsad ja nende majandamine, metsatüüp, bioloogiline mitmekesisus, 48,49,50 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 

metsasus, puiduvam, puidujuurdekasv, metsamajandus matemaatika 
3.3 Parasvöötme okasmetsad ja nende majandamine 48,51 Bioloogia 
3.4 Taim-ja muldkatte kujunemise tingimused okasmetsa ning vihmametsa vööndis 49,51 Teabekeskkond Bioloogia 
3.5 Metsade säästIik majandamine ja kaitse, jätkusuutIikja säästev areng 47,51,52 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutIik areng 
4. Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid 
4.1 Maailma energiaprobleemid 52 Keskkond ja Füüsika 

jätkusuutIik areng 
4.2 Energiaressursid ja maailma energiamajandus, energiamajandus, taastuvad ja taastumatud 53 Füüsika, keemia 

energiaallikad, alternatiivenergia, fossiilkütused 
4.3 Nüüdisaegsed tehnoloogiad energiamajanduses, biokütused, tuuma, hüdro-, tuule-, päikese-, 54,55,56,58 Tehnoloogia ja Keemia, füüsika, 

bio-, loodete, lairete ja geotermaalenergia, passiivmaja innovatsioon bioloogia 
4.4 Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, energiakriis 57 Väärtused ja kõlblus Bioloogia 
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Õppeaine: Geograafia (loodusgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 

1) süvendab oma geograafiaalaseid teadmisi; 
2) täiendab kaardiõpetuse alaseid teadmisi; 
3) arendab õuesõppe võimaluste (õppereis loodussuunale) planeerimisoskusi sidudes 

selle uurimusliku õppe võimalustega; 
4) omab ülevaadet kosmosest ja sellealasest teadustööst Eestis; 
5) tunneb kosmosetehnoloogia kasutamise võimalusi Eesti majanduses ja teaduses; 
6) oskab kasutada valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 

materjale; 
7) oskab analüüsida traditsiooniliste ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise 

võimalusi Eestis ja Euroopas; 
8) väärtustab elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
9) tunneb huvi aktuaalsete loodusteaduslike probleemide vastu; 
10) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist, oskab püstitada eesmärke ja rakendab 

meeskonnatöö võtteid; 
11) hindab kriitiliselt erinevates teabeallikates sisalduvat infot, oskab andmeid 

koguda, töödelda, tõlgendada ja esitada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) oskab kaardile kanda ja seal ära tunda peamisi Eesti ja Euroopa loodusobjekte; 
2) oskab leida uusi võimalusi uurimuslikuks õppeks; 
3) oskab planeerida meeskonnatööd ja selle abil ka välja töötada õppereisi kava; 
4) tunneb peamisi kosmosega seonduvaid mõisteid; 
5) teab Eesti osa Euroopa kosmoseuuringtes; 
6) teab tudengisatelliidi loomisest ja selle tähtsusest; 
7) oskab iseloomustada satelliitseire ja -navigatsiooni võimalusi Eestis; 
8) teab, millised on kosmoseteemalise uurimistööga tegelemise võimalused TÜ-s ja 

TTÜ-s 
9) oskab analüüsida erinevate energiaallikate kasutamise võimalusi Eestis ja 

Euroopas; 
10) teab energiajulgeoleku probleeme; 
11) oskab väärtustda elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
12) tunneb huvi aktuaalsete loodusgeograafiliste teemade vastu, oskab tuua näiteid 

nende kohta 
13) mõistab tehnoloogilise arengu mõju majandusele; 
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Kasutatav õppekirjandus 

LA. Keskpaik, T. Kokovkin Maateadus 1. ja 2.osa, Koolibri, 1994 
2.U. Pragi, Ü. Liiber Maateadus 10. klassile 1. ja 2.osa, Koolibri, 1997. 
3.L.-K. Pihlak, A.Tõnisson Eesti ja Euroopa. Geograafia põhikoolile, Koolibri,2005 
4. Kontuurkaartide kogu. 
5. Satelliitside- ja navigatsioon, kosmosemooduli materjalid, Tartu 2013 
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Õppeaine: Geograafia (loodusgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 1 G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorramlmber: 1. (1.) teema nimetus: Eesti ja Euroopa geograafia planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Kaardiõpetus. Eesti ja Euroopa looduskaart 1 Teabekeskkond geograafia 
2. Loodusturism Eestis, tähtsamad turismiobjektid. Oppereisi planeerimine. 2,3 Kodanikualgatus ja ettevõtlusõpe 

ettevõtlikkus 
3. Eesti ja kosmos. Satelliitseire ja navigatsioon. Tudengisatelliit. Kosmosetehnoloogia 4,5,6,7,8 Tehnoloogia ja Füüsika 

kasutamise võimalused Eestis. innovatsioon ajalugu 
4. Eesti ja Euroopa energeetika. Traditsioonilised ja alternatiivsed energiaallikad, nende 9, 10,11,13 Elukestev õpe ja Geograafia 

kasutamise võimalused ja keskkonnamõju Eestis ja Euroopas. karjääri planeerimine keemia 
5. Aktuaalsed teemad loodusgeograafias. Kliimamuutused. Muutuvelukeskkond jt 12,13 Teabekeskkond bioloogia 

Tervis ja ohutus 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovustja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest j a seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundmaja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagaj ärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuse "Üldine ja 

anorgaaniline keemia" kursuse kaudu. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. seletab sõnade maailm, loodus ja keemia tähendust; 
2. teab anorgaanilise ja üldise keemia uurimisobjekte; 
3. mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluse vahel; 
4. tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja 

seda peegeldava kujutluse vahel; 
5. määratleb looduse struktuuritasemete skeemil makro-, mikro- ja megamaailma; 
6. seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-

andmetöötlus järeldus); 
7. teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
8. mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
9. eristab keemilisi ja füüsikalisi uurimismeetodeid, 
10. tunneb keemiateaduse põhilisi arenguetapp e; 
11. teab aatomi planetaarset mudelit; 
12. teab aatomi tuuma koostisosi ja nende omadusi; 
13. mõistab isotoopide olemust; 
14. mõistab elektronide olekuid aatomiskirjeldab nende energiavaruja ruumiosa, 

milles elektron enamuse ajast viibib - millises elektronivool ja millisel orbitaalil 
elektron asub 

15. oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi ja ruutskeemi abil; 
16. tunneb perioodilisustabeli füüsikalist sisu- milliseid andmeid aatomi ehituse kohta 

saab lugeda tabelist, 
17. seostab A-rühmade elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste 

(elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisusetabelis aatomiehituse muutumisega; 
18. määrab A-rühmade keemiliste elementide põhilisi oküdatsiooniastmeid elemendi 

asukoha j ärgi elementide perioodilisustabelis ning koostab elementide 
tüüpühendite (oksiidide, vesinikuühendite, hapnikhapete, hüdroksiidide) 
valerneid; 

19. seostab tuntumate metallide ja mittemetaHide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

20. koostab reaktsioonivõrrandeid lihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 
kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 

21. oskab seletada j a põhjendada keemiliste elementide j a nende ühendite omaduste 
perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses); 

22. mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse; 

23. teab, et kovalentne side moodustub ühise elektronpaari või -paaride kaudu; 
24. mõistab doonoraktseptorsidet kui kovalentse sideme erijuhtu; 
25. teab, et iooniline side moodustub vastasnimeliste laetud ioonide vahel 

elektrostaatiliste tõbejõudude kaudu, 
26. teab, et metalliline sideme korral vabad elektronid seovad metalli ioone ja 

aatomeid tahkes olekus või vedelas olekus; 
27. mõistab, et vesinikside on molekulidevaheline või molekuli üksikute osade 

vaheline side 
29. Seostab keemilise sideme teket elementide elektronegatiivsuste erinevusega; 
28. oskab selgitada keemilise sideme teket ja iseloomustada osakestevaheliste 

sidemete mõju aine omadustele; 
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29. oskab hinnata seost keemilise sideme polaarsuse ja tugevuse vahel; 
30. teab, et ioonilise sidemega ainete omadused sõltuvad iooni laengu tihedusest; 
31. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
32. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
33. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
34. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

lahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
35. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
36. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Üldine ja an orgaaniline keemia planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrknr Oodatavad 
Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemu Läbivad teemad Lõiming 

sed 
1. Sissejuhatus üldisesse ja anorgaanilisse keemiasse 1,2 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 Millega tegelevad üldine ja anorgaaniline keemia planeerimine 
1.2 Kuidas uuritakse aineid, nende muundumisi ja muundumiste 3,4,5 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 

seaduspärasusi 
1.3 Millega uuritakse aineid ja nende muundumisi 6,7,8 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ,IKT 

1.4 -5 Teadmiste arengulugu üldisest ja anorgaanilisest keemiast 9, 10 Väärtused ja kõlblus AJA 

2 Aine ehitus. 11 Teabekeskkond FÜÜ,LO 
2.1 Aatomi ehitus 
2.2 Aatomi koostisosad 11 Teabekeskkond FÜÜ 

2.3 Aatomi tuum 12 Teabekeskkond FÜÜ 

2.4 Isototoobid 13 TeabekeskkoND FÜÜ 

Keskkond ja jätkusuutIik areng 
2.5 Aatomi elektronkate 14 Teabekeskkond FÜÜ 

2.6-2.7 Elektronvalemid ja ruutskeemid 15 Teabekeskkond 
3. Keemiliste elementide perioodilisusseadus ja -tabel aatomi ehituse Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.1 teooria põhjal. 

Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli fiiüsikaline sisu 16 
3.2 Keemiliste elementide perioodilisusseaduse ja -tabeli keemiline sisu 17-20 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4. Keemiline side 22 Teabekeskkond 
4.1 

-
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Keemilise sideme olemus ja tekke mehhanismid Tehnoloogiaja innovatsioon 
4.2 Kovalentne side 23 
4.3 Kovalentse sideme alaliigid. Mittepolaarne ja polaarne kovalentne side 23 Teabekeskkond 
4.4 Doonoraktseptorside 24 Teabekeskkond BIO 

4.5 Iooniline side 25 Teabekeskkond 

4.6 Metalliline side 26 Teabekeskkond FUü 

4.7 Vesinikside 27 Teabekeskkond 

4.8 Erinevate keemilise sideme tüüpide võrdlus 28 Teabekeskkond BIO 

Keskkond j a j ätkusuutIik areng 
4.9 Ainete happelis-aluse1ised omadused ja keemilise sideme polaarsus 29 Teabekeskkond BIO 

Keskkond ja jätkusuutiik areng 
4.10 Ainete füüsikaliste omaduste ( sulamis- ja keemitemperatuurid, vees 29,30 Keskkond j a j ätkusuutIik areng FÜÜ, TEH 

lahustuvus) sõltuvus aine ehitusest 
4.11 Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 31-33 Tehnoloogia ja innovatsioon 
5. Arvutusülesanded MAT 
5.1-2 Lahustuvus 34 
5.3-5 Lahuste koostis massiprotsentides. Lahuste segamine MAT 

5.6 Lahuste koostise mahuprotsent MAT 

5.7-8 Moolarvutused reaktsioonivõrrandi alusel 35 Tehnoloogia ja innovatsioon MAT 

5.9 Saagis 36 MAT 

5.10 Lisandid, kaod 36 MAT 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 

ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikui meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest ja seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 
arvutusülesandeid; 

• õpib tundma ja kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagajärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• 10. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuse "Keemiliste 

protsesside kulgemise seaduspärasused" kaudu. 

Õpitulemused 
Õpilane 
1. teab keemilise reaktsiooni olulisi tunnuseid ja oskab neid seletada; 
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2. oskab käsitleda keemilisi reaktsioone energeetilisel tasandil; 
3. mõistab, et keemilised reaktsioonid ei tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib 

kujuneda tasakaal vastassuunaliste reaktsioonide vahel, 
4. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; mõistab, et keemilised reaktsioonid ei 

tarvitse alati kulgeda lõpuni, vaid võib kujuneda tasakaal vastassuunaliste 
reaktsioonide vahel, 

5. oskab iseloomustada välistegurite mõju keemilisele tasakaalule 
6. tunneb põhilisi reaktsiooni kiirust mõjutavaid tegureid ja keemilise reaktsiooni 

kiirendamise võimalusi, 
7. oskab koostada võrrandeid anorgaaniliste ainete põhiklasside omaduste ja saamise 

kohta (ka ioonsel kujul); 
8. oskab otsustada reaktsiooni toimumise üle; 
9. oskab eristada elektrolüüte ja mitteelektrolüüte, 
10. oskab iseloomustada elektrolüütide tugevust; 
11. selgitada hüdratatsiooniteooriast lähtudes ioone sisaldavate lahuste teket; 
12. oskab hinnata lahuse keskkonda (happe, aluse, oksiidi või soola korral);oskab 

eristada redoksreaktsioone mitteredoksreaktsioonidest, 
13. teha kindlaks oksüdeerijaja redutseerija ning tasakaalustada redoksreaktsioonide 

võrrandeid elektronbilansi meetodil; 
14. oskab lahendada arvutusülesandeid massiprotsendi kohta (ka lahuste 

lahjendamisel ja segamisel, tiheduse arvestamisega, kristallhüdraatidega) 
15. oskab lahendada arvutusülesandeid moolarvutuste kohta; 
16. oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel (arvestades 

saagist, kadu, lisandeid, ülehulka); 
17. tunneb põhilisi laboratoorse töö võtteid ja oskab neid kasutada praktiliste 

ülesannete lahendamisel; 
18. on tuttav Eesti maavarade, keemiatööstuse ja keskkonnaprobleemidega. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine ja anorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

Koolibri 2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Keemiliste protsesside kulgemise Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: seaduspärasused planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused 

1. Kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid 1 Elukestev õpe ja karjääri 
1.1 planeerimine 
2. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid 2 Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ,BIO 

2.1 
2.2 Arvutusi termokeemiliste võrrandite alusel 2 MAT 

2.3 Keemiliste reaktsioonide võimalikkuse hindamine 2 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.4 Teadmiste kontroll 
3. Keemiliste reaktsioonide kiirus 3,4 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 

3.1 Keemiliste reaktsioonide kiiruse mõiste, ühik 

3.2-3 Keemiliste reaktsioonide kiirust mõjutavad tegurid 5 FUÜ,BIO 

3.4. Katalüüs ja katalüsaatorid 6 Tehnoloogiaja innovatsioon BIO 

3.5 Kata1üüsi olemus 
3.6 Katalüsaatorid 6 BIO, TEH 

3.7 Homogeenne ja heterogeenne katalüüs 6 TEH 
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4 Keemiline tasakaal 7 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

4.1 Keemilise tasakaalu olek 
4.2 -3 Keemilise tasakaalu nihkumine 8,9,10 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH, FÜÜ, BIO 

4.4 Teadmiste kontroll 

5. Keemilised protsessid lahustes 11,12 FÜÜ 

5.1 Elektrolüüdid ja mitteelektrolüüdid 
5.2 Elektrolüütilise dissotsiatsiooni energeetiline efekt 11 FÜÜ 

5.3 Elektrolüütilise dissotsiatsioonimäär, -konstant, neid mõjutavad 13 Kultuuriline identiteet AJA 

tegurid 
5.4 Tugevad ja nõrgad elektrolüüdid 14 Teabekeskkond FÜÜ 

5.5 Vee elektrolüütiline dissotsiatsioon, pH 15 FÜÜ,BIO 

5.6 pH skaala 16 BIO 

5.7 Hapete elektrolüütiline dissotsiatsioon 17 

5.8 Aluste ja soolade elektrolüütiline dissotsiatsioon 18 

5.9 Teadmiste kontroll 

i 

5.10- loonide vahelised reaktsioonid elektrolüütide vesilahustes 19 Tehnoloogia ja innovatsioon 
, 

11 
5.12 Vee karedus, selle kõrvaldamine 20 Tehnoloogia ja innovatsioon GEO 
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5.13- Soolade hüdrolüüs 21 Tervis ja ohutus 
14 
5.15 Ainete lahustumisprotsess vees j a tekkivate lahuste pH 22 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

Tervis ja ohutus 
5.16 Teadmiste kontroll 

6. Elektrolüüs. 23 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 

6.1 Sulatatud soolade elektrolüüs 
6.2 Soolade vesilahuste elektrolüüs 24 Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ, TEH 

6.3 Arvutused Faraday seaduse rakendamisega Tehnoloogia ja innovatsioon FÜÜ 
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Õppeaine: Keemia 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

• Õpilane omandab alused nüüdisaegse tervikliku loodusteadusliku maailmapildi 
kujundamiseks; 

• laiendab ja süvendab põhikoolis omandatud teadmisi ja arusaamu keemia 
põhilistest mõistetest j a seaduspärasustest; 

• mõistab sügavamalt keemiliste protsesside olemust ning nende tähtsust looduses, 
ühiskonnas ja argielus; 

• laiendab ja süvendab teadmisi keemia keelest ja mõistete süsteemist, õpib neid 
kasutama keemiliste objektide ja nähtuste kirjeldamiseks ja seletamiseks, 

• õpib rakendama omandatud teadmisi ja arusaamu probleemide lahendamisel 
uudses olukorras; 

• õpib kasutama erinevaid teabeallikaid keemiateabe hankimiseks, 
• arendab oma loogilise mõtlemise võimet, analüüsi- ningjärelduste tegemise 

oskust; 
• laiendab ja süvendab oma oskust lahendada keemia probleem- ning 

arvutusülesandeid; 
• õpib tundma j a kasutama lihtsamaid keemia uurimismetodeid; 
• süvendab oma eksperimentaalse töö oskusi, oskab säästlikult ja ohutult kasutada 

keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka argielus; 
• õpib arusaamise ja vastutustundega suhtuma oma tegevuse võimalikesse 

tagaj ärgedesse; 
• mõistab keemia seost nüüdisaegse tehnoloogiaga ja keskkonnaprobleemidega, 

keemia integratsiooni teiste loodusteadustega; 
• oskab näha ja väärtustada protsessidevahelist tasakaalu looduses ja ühiskonnas, 

mõista selle säilitamise vajalikkust; 
• oskab hinnata keemia praktilise rakendamise positiivseid ja negatiivseid tulemusi 

ning nendega seotud eetilisi probleeme; 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia osatähtsust 

ühiskonna majandus- ja kultuurielus. 
• õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused elementide keemia kursuse 

kaudu. 

Õpitulemused 
1) oskab iseloomustada elemendi aatomi ehitust elektronvalemi ja ruutskeemi abil; 
2) oskab seletadaja põhjendada keemiliste elementide ja nende ühendite omaduste 

perioodilist sõltuvust aatomi tuumalaengust (esimese 4 perioodi ulatuses), 
3) oskab iseloomustada keemiliste elementide põhilisi oksüdatsiooniastmeid elendi 

asukoha järgi perioodilisustabelis, 
4) oskab koostada A-rühmade elementide tüüpühendite (oksiidid, vesinikühendid, 

hapnikhapped, hüdroksiidid) valerneid; 
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5) mõistab, et molekulide teke aatomitest ja kristalli teke ioonidest on aineosakeste 
üleminek püsivamasse olekusse, 

6) seostb A-rühmade elementide metalliliste j mittemetalliliste omaduste 
( elektronegatiivsuse) muutumist perioodilisustabelis aatomiehituse muutumisega; 

7) seostab tuntumate metallide ja mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi 
omadusi vastavate elementide asukohaga perioodilisustabelis, metallide korral ka 
asukohaga pingereas; 

8) tunneb metallimaake kui suhteliselt püsivaid keemilisi ühendeid; 
9) teab, metallide saamine maakidest on redoksprotsess; 
10) koostab reaktsioonivõrrandeid 1ihtainete ja ühendite iseloomulike reaktsioonide 

kohta (õpitud reaktsioonitüüpide piires); 
11) selgitab tuntumate metallide ja mittemetallide rakendamise võimalusi praktikas, sh 

igapäevaelus; 
12) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel; 
13) selgitab metallide korrosiooni põhimõtet, põhjendab korrosiooni ja metallide 

tootmise vastassuunalist energeetilist efekti; põhjendab korrosiooni kahjulikkust 
ning analüüsib korrosioonitõrje võimalusi; 

14) analüüsib metallide tootmisega seotud keskkondlikke, majanduslikke ja poliitilisi 
probleeme; 

15) teab, et sulamite omadused on määratud koostiselementide omadustest ja sulami 
struktuurist; 

16) selgitab keemiliste vooluallikate tööpõhimõtetja tähtsust ning toob näiteid nende 
kasutamise kohta igapäevaelus; 

17) tunneb elektrolüüsiprotsessi seaduspärasusi; 
18) teab elektrolüüsi kasutamisvõimalusi metallide saamiseks ja puhastamiseks; 
19) teab, et s-elemendid on kõige aktiivsemad metallid; 
20) teab, et s-elemendid reageerivad kõikide mittemetallidega (va väärisgaasid), 

veega ja hapetega; 
21) teab,et s-metallid kuuluvad looduses enamlevinud ja igapäevaelus 

enamkasutatavate metallide hulka; 
22) teab, et amfoteersed ühendid reageerivad nii aluste kui hapetega; 
23) teab, et d-metalli d on keskmise ja väikse aktiivsusega metallid; 
24) selgitab ja põhjendab d-metallide laialdast kasutamist igapäevaelus; 
25) selgitab ja põhjendab mittemetallide füüsikaliste omaduste mitmekesisust; 
26) teab, et vesinik on maailmaruumis kõige levinum element, teda kasutatakse 

keemia-, naftakeemia- ja toiduainetetööstuses; 
27) tunneb väärisgaaside kasutusalasid ja teab, et nad pole täiesti ohutud; 
28) mõistab, et halogeenide tihedus rühmas kasvab koos molekulimõõtmete 

kasvamisega; 
29) teab, et normaalseks elutegevuseks vaj ab inimorganism ioonidena kõiki 

halogeene; 
30) teab, et hapnik on kõige levinum keemiline element Maal; ta on tugev oksüdeerija; 
31) teab, et väävlit kasutatakse väävelhappe-, kummi-, taimekaitsevahendite ja 

ravimitööstuses; 
32) teab ja oskab põhjendada, et lämmastik on tööstuse, olme kui elutegevuse 

seisukohalt olukine keemiline element; 
33) teab ja selgitab fosfori osa elutähtsates protsessides; 
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34) lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid, arvestades 
lähteainetes esinevaid lisandeid, reaktsiooni saagist ja kadu; põhjendab 
lahenduskäiku loogiliselt ning teeb arvutustulemuste põhjal järeldusi ja otsustusi; 

35) teeb lahuste koostise arvutusi (lahustunud aine hulga, lahuse ruumala ja lahuse 
molaarse kontsentratsiooni vahelise seose alusel); teeb arvutustulemuste põhjal 
järeldusi ning otsustusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Lembi Tamm Üldine jaanorgaaniline keemia X klassile Avita 2006 
2. Arne Tõldsepp, Mati Karelson Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile 

2011 
3. Liina Karolin Üldise ja anorgaanilise keemia harjutustik Ija II osa Avita 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranli:mber: 3. (3.) teema nimetus: Elementide keemia planeeritud tundide arv: 35 

õ 
-- --Jrknr 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

1 Ainete ehitus. 1 Elukestev õpe ja karjääri planeerimine FÜÜ 

1.1 Aatomi elektronkihid ja alakihid, elektronvalemid 
1.2 Kokkuvõte keemilise sideme tüüpidest: mittepolaame ja 2,3 Teabekeskkond 

polaarne kovalentne side. Kovalentsed ühendid 
1.3 Iooniline side. Ioonsed ühendid 3 Teabekeskkond 
1.4 Metalliline side, vesinikside. Molekulide vastastikmõju, 4 Teabekeskkond BIO 

molekulidevahelised (füüsikalised) jõud. 
1.5 Ainete omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist ja aine 5 Teabekeskkond BIO,FÜÜ 

struktuurist, kristallvõre tüübid 
1.6 Ainete struktuuri uurimine ja võrdlemine molekulmudelite 6 Teabekeskkond TEH 

või arvutiprogrammide järgi. Teadmiste kontroll 
2 Tähtsamaid metalle ja nende ühendid. 7 
2.1 Metallilised elemendid keemiliste elementide 

perioodilisustabelis 
2.2 Metallid looduses 8 Keskkond ja jätkusuutiik areng GEO 

2.3 Metallid tootmine 9,14,16,17,18 Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
2.4 Metallide füüsikalised omadused 4 FÜÜ 

2.5 Metallide keemilised omadused 10 Tehnoloogiaja innovatsioon 
2.6 Keemilised vooluallikad 16 areng FÜÜ I 

2.7 Metallide sulamid 15 Tehnoloogia ja innovatsioon TEH,FÜÜ 

2.8 Metallide korrosioon, kaitse korrosiooni eest 13 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH 
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2.9 Teadmiste kontroll 
3 Aktiivsed metallid (leelis- ja leelismuldmetallid) 
3.1 lA ja IlA rühma metallide üldiseloomustus 4,6 Tervis ja ohutus 
3.2 lA rühma metallide ühendid 19 BIO, GEO 

3.3 IlA rühma metallide ühendid 20,21 Teabekeskkond BIO, GEO 

4 p-metallid 4,6 FÜÜ, TEH 

4.1 Üldiseloomustus. Alumiinium 
4.2 Tina, plii 22 Teabekeskkond TEH 

5. d-metallid 23 GEO,BIO, 

5.1 Üldiseloomustus. Raua triaad FÜÜ,AJA 

5.2 Vask. Tsink 24 Teabekeskkond TEH 

5.3 Teadmiste kontroll 
6. Mittemetallide keemia. 4,6 
6.1 Üldiseloomustus. 25 
6.2 Vesinik 26 Tehnoloogiaja innovatsioon GEO 

6.3 Väärisgaasid 27 Tehnoloogiaja innovatsioon, GEO 

Tervis ja ohutus 
6.4 Halogeenid. Lihtained 17,28 Tervis ja ohutus 
6.5 Halogeenide ühendid 29 GEO,BIO 

6.6 VIA rühma mittemetallid. 4,6 
Üldiseloomustus. 

6.7 Hapnik 30 GEO,BIO 

6.8 Väävel 31 Keskkond ja jätkusuutIik areng GEO,BIO 

6.9 V A rühma mittemetallid. 4,6 
Üldiseloomustus. 

6.10 Lämmastik 32 Keskkond ja jätkusuutIik areng GEO,BIO 

6.11 Fosfor 33 Keskkond ja jätkusuutIik areng GEO,BIO 

6.12 Teadmiste kontroll 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust 
ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud 
elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset 
mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikuI meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet 
ning hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja 
keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia 
sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja 
ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• langetab kompententseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis
moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse 
võimalikke tagajärgi; 

• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda nin väärustab tervislikku ja säästvat 
eluviisi; 

• on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias 
omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 

• 11. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuste 
"Orgaanilised ühendidja nende omadused" ja "Orgaaniline keemia meie ümber" 
kaudu. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) oskab selgitada, miks orgaaniline keemia on omaette teadusharu; 
2) tunneb süsinikuaatomi eripära ergastatud valentsolekus; 
3) selgitada e aatomite vaheliste keemiliste sidemete iseloomu; 
4) rakendab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid lihtsamate süsivesinike korral 

(koostab valemi põhjal nimetuse ja nimetuse põhjal struktuurivalemi); 
5) kasutab erinevaid molekuli kujutamise viise (lihtsustatud struktuurivalem, 

tasapinnaline ehk klassikaline struktuurivalem, molekuli graafiline kujutis; 
6) määrab molekuli struktuuri põhjal aine kuuluvuse (õpitud aineklasside piires); 
7) oskab avada isomeeria olemuse ja selgitada isomeeride omadusi; 
8) põhjendab e ühendite redoksomadused; 
9) selgitab struktuuri ja omaduste seoseid õpitu tasemel; 
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10) hindab molekuli struktuuri vaatluse põhjal aine üldisi füüsikalisi omadusi 
(suhtelist lahustuvust ja keemistemperatuuri); 

11) selgitab igapäevastetahkete materjalide vastastikmõju veega, kasutades 
hüdrofoobsuse ning hührofiilsuse mõistet; 

12) tunneb süsivesinike liigitust ehituse järgi; 
13) teab süsinikuühendite homoloogilise rea mõistet j a rakendab seda; 
14) tunneb enamkasutatavai alkaane ja sellega seotud majanduslikke ja sotsiaalseid 

probleeme; 
15) tunneb enam kasutatavaid alkeene j a on tuttav Eesti keemikute osaga alkeenide 

uurimisel; 
16) tunneb ja selgitab alküünide ehitust ja omadusi etüüni näitel; 
17) oskab seostada areenide ehituse eripära ja omadusi, 
18) on tutvunud enamkasutatavate areenidega sotsiaalses kontekstis; 
19) on omandanud süsivesinike halogeenühendite mõiste ja tunneb eluliselt 

tähtsamaid esindajaid keskkonna probleemide valguses; 
20) tunneb nafta koostist, töötlemise põhimõtet ja saadusi; 
21) tunneb naftatootmise ja tarbimise majanduspoliitilisi probleeme; 
22) selgitab orgaaniliste ühendite vees lahustuvuse erinevusi, kasutades ettekujutust 

vesiniksidemest jt õpitud teadmisi; 
23) tunneb alkoholide omadusi ja teab nende mürgisust; 
24) tunneb fenooli ja temast saadud ühendite rakendusi; 
25) on omandanud karbonüülühendi mõiste, selgitab selle ehitust, omadusi ja 

rakendusi; 
26) omandab kondensatsiooni- ja polükondensatsioonireaktsiooni mõiste; 
27) oskab selgitada karboksüülhapete omadusi võrdlevalt hapete üldomadustega; 
28) tunneb rasvhapete määratlust j a liigitust; 
29) oskab selgitada pinaktiivsete ainete toimemehhanismi; 
30) tunneb rasvhapete ja nendest saadud soolade ja estrite sotsiaalseid probleeme; 
31) võrdleb alkoholide, aldehüüdide (sh sahhariidide), fenoolide ja karboksüülhapete 

redoksomadusi ning teeb järeldusi nende ainete püsivuse ja füsioloogiliste 
omaduste kohta; 

32) selgitab alkoholijoobega seotud keemilisi protsesse ja nähtusi ning sellest 
põhjustatud sotsiaalseid probleeme; 

33) seostab aluselisust võimega siduda prootonit (amiinide näitel) ning happelisust 
prootoni loovutamisega veele kui alusele; 

34) selgitab ning võrdleb gaasiliste, vedelete ja tahkete ( orgaaniliste) materjalide 
põlemist ning sellega kaasneda võivaid ohtusid; 

35) selgitab halogeeniühendite, fenoolide jt saasteainete toime keskkonnale ning 
inimesele. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Orgaanilise keemia harjustikAnts Tuulmets "Orgaaniline keemia" 2002 
2. Mati Karelson, Arne Tõldsepp Keemia Orgaaniline keemia gümnaasiumile 2007 
3. Liina Karolin Orgaanilise keemia harjustik 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nitnetus: Orgaanilised ühendid j a nende omadused planeeritud tundide arv: 35 

õ 
~ .. 

Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused i 

1. Orgaanilise keemia uurimisaine 1 Teabekeskkond I 

1.1 Org. keemia- süsinikuühendite keemia, süsinikuühendite rohkus 
1.2 Orgaaniliste ühendite koostise, ehituse ja omaduste eripära, seos elusa 2 Teabekeskkond BIO 

loodusega 
1.3 Süsiniku ja teiste organogeenide aatomi ehitus. C aatomi ergastatud 2 Teabekeskkond 

valentsolek, valents I 

1.4 Hübriidorbitaalide tüübid ja geomeetria 3 Teabekeskkond 
1.5 Keemiline side süsinikuühendites. C aatomite vaheliste keern. sideme 3 Teabekeskkond 

sõltuvus hübriidorbitaalide tüüpidest 
1.6 C ahelad ja tsüklid, heterotsüklid, üksi- ja kordne side 4,5 Teabekeskkond 
1.7 Orgaaniliste ainete tähistamine. Molekulivalem, struktuuri valem, graafiline 5,6 Teabekeskkond 

kujutis 
1.8 Isomeeria, ahel- ja asendiisomeeria 7 
1.9 Cis- ja transisomeeria 7,5 Tervis ja ohutus. 

1.10 Süsinikuühendite redoksomadused 8 BIO 

1.11 Tüüpilised oksüdeerumisreaktsioonid 8,9 Keskkond j a j ätkusuutlik areng BIO 

1.12 Süsinikuühendite ehituse kordamine, õpitu kontrollimine 9,10, 
11 
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2 Süsivesinike mõiste, ehitus ja liigitus. Küllastunud ja küllastamata 4 
2.1 süsivesinikud 
2.2 Süsinikuühendite homoloogilised read. Atsükliliste süsivesinike nimetused 4,5,12 
2.3 Harjutustund - Alkaanide nimetused, nende isomeerid 13,4 Teabekeskkond 
2.4 Alkaanide fiiüsikalised ja keemilised omadused. Omaduste sõltuvus 10 GEO 

molekuli ehitusest 
2.5 Olmes kasutatavad alkaanid; ohutusnõuded, majanduslikud ja sotsiaalsed 14,34 Keskkond ja jätkusuutiik areng BIO 

probleemid 
2.6 Alkeenide nimetamine, cis-transisomeeria, alkeenide fiiüsikalised ja 7,13,4 

keemilised omadused 
2.7 Alkeenide omadused, loodusliku toorme avastamise ja tarbimise 100 gika, 15 Tervis ja ohutus. AJA 

Eesti keemikute osa alkeenide uurimisel 
2.8 Alküünid. Etüüni omadused, tootmine ja kasutamine 16,34 Tehnoloogia ja innovatsioon 
2.9 Areenide mõiste, ehitus ja nimetamine. Delokaliseeritud n-side, aromaatne 17 BIO 

tuum 
2.10 Areenide võimalik tervistkahjustav toime 18 Tervis ja ohutus. BIO 

Keskkond j a j ätkusuutlik areng 

3. Süsivesinike halogeenühendid. Derivaadi mõiste. Võimalikud 19,35 Tervis ja ohutus BIO 
3.1 keskkonnaprobleemid. Keskkond j a j ätkusuutlik areng 
3.2 Süsivesinike halogeenühendite asendusreaktsioonid 10,11 BIO 

3.3 Nafta 20,21, Keskkond j a j ätkusuutlik areng GEO 
34 Tehnoloogiaja innovatsioon 

3.4 Süsivesinike võrdlev kordamine, õpitu kontrollimine 
4. Orgaanilised hapnikuühendid. 10, 11, 
4.1 Alkoholide mõiste, ehitus ja nimetamine. Vesiniksideme mõju omadustele 22 
4.2 Alkoholide omadused; oksüdeerumine, mürgisus. Etanooli tootmine 23,32, BIO 

33 I 

4.3 Fenoolid 24,33, Tervis ja ohutus. BIO, TEH 
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4.4 Karbonüülühendid. Aldehüüdid, ketoonid. 25 Tervis ja ohutus. BIO 

4.5 Kondensatsioon, polükondensatsioon, kopolümeer. 26 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 

4.6 Karboksüülhapped, omadused 27 
4.7 Harjutused hapete reaktsioonivõrrandite kohta 29 
4.8 RasvhappeD 28-30 Tervis ja ohutus BIO 

---
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: 1 G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 

• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 
arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks, 

• arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovustja süsteemset mõtlemist 
ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil; 

• kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning 
hindab seda kriitiliselt; 

• kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku 
maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste 
protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara; 

• rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult 
keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus 

• langetab kompententseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilis
moraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 
tagajärgi; 

• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda nin väärustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 
• on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri planeerides. 
• 11. klassi õpilane omandab eelloetletud teadmised ja oskused kursuste "Orgaanilised 

ühendid ja nende omadused" ja "Orgaaniline keemia meie ümber" kaudu. 

C Õpitulemused 

Õpilane 
1) koostab reaktsioonivõrrandid: estri moodustumine, estri leeliseline hüdrolüüs, estri 

happeline hüdrolüüs, amiidi moodustumine ja hüdrolüüs; 
2) selgitab nende reaktsioonide kui pöörduvate protsesside praktilise kasutamise 

probleeme: saagise suurendamine, protsessi kiirendmine (nt katalüüsi abil), tootmise 
majanduslikud aspektid; 

3) teab rasvasid kui energiarikkaid toiduaineid j a seebi toorainet; 
4) oskab selgitada küllastamata rasvade hüdrogeenimistja rääsumist; 
5) tunneb lämmastikhappe estreid kui lõhkeaineid ja fosforhapete estreid kui 

elutegevuseks vaj alikke fosfaate; 
6) tunneb süsivesinike nüüdisaegset mõistet, selgitab ajaloolist tausta; 
7) teab süsivesinike liigitust; 
8) oskab katseliselt tõestada redutseerivate omadustega sahhariide, 
9) on teadlik disahhariidide kasutamisega seotud terviseprobleemidest, 
lO) oskab tärklist tõestada erinevates toodetes; 
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11) tunneb tselluloosi ehitust, omadusi ja kasutamist; 
12) teab, et amiinid on ammoniaagi derivaadid; on omandanud nukleofiilsuse mõiste; 
13) selgitab ja võrdleb mõisteid nukleofiilsus ja aluselisus; 
14) tunneb aminohapete liigitust; 
15) selgitab aminohapete amfoteersust; 
16) omab arusaama peptiidsidemest ja peptiididest; 
17) selgitab liitumispolümerisatsiooni ja polükondensatsiooni erinevusi; 
18) kujutabmonomeeridest tekkivat polümeeri lõiku ja vastupidi, leiab polümeerilõigust 

elementaarlülid ning vastavad lähteained; 
19) hindab materjali hüdrofoobsust/hüdrofiilsust, lähtudes polümeeri struktuurist, ning 

teeb järeldusi selle materjali hügieeniliste jm praktiliste omaduste kohta; 
20) selgitab käsitletud polüestriteja polüamiidide omadusi nende kasutamise seisukohast 

ning võrdluses looduslike materjalidega; 
21) selgitab (põhimõtteliselt) sahhariidide, valkude ja rasvade keemilist olemust (ehitust); 
22) selgitab aminohapete ja rasvhapete liigitamist asendamatuteks ning asendatavateks 

hapeteks, 
23) võtab põhjendatud seisukoha toiduainete toiteväärtuse ning tervislikkuse kohta, 

lähtudes nende koostisest; 
24) selgitab looduslike ja sünteetiliste tekstiilitoodete erinevusi hügieeni seisukohast; 
25) selgitab sünteetiliste pesuainete omadusi, võrreldes neid seebiga ja omavahel; 
26) selgitab kasutatavamate pesemisvahendite koostist, pidades silmas majanduslikke ja 

keskkonnaga seotud aspekte; 
27) tunneb loodusliku gaasi kui efektiivse kütuse kasutamisega seotud majanduslikke ja 

sotsiaalseid probleeme, 
28) teab kütuste liigitamise viise oleku, tekkimise jm alusel; 
29) teab süsinikku sisaldavaid kütuseid, oskab neid hinnata kütteväärtuse alusel; 
30) kirjeldab nafta- ja kütusetööstuse mõju keskkonnale, majandusele ja poliitikale, 

tuginedes teadmistele nafta tootmisest ja töötlemisest ning naftasaaduste kasutamisest, 
31) võrdleb erinevate kütuste, sh autokütuste koostist, efektiivsust ja 

keskkonnasõbralikkust, 
32) analüüsib nafta kui tooraine rolli orgaaniliste ühendite tootmisel; 
33) selgitab keemiatoodete, sh ravimite hinna kujunemist. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Orgaanilise keemia harjustikAnts Tuulmets "Orgaaniline keemia" 2002 
2. Mati Karelson, Arne Tõldsepp Keemia Orgaaniline keemia gümnaasiumile 2007 
3. Liina Karolin Orgaanilise keemia harjustik 2010 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: Orgaaniline keemia meie ümber planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrknr Oodata 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
vad 

Läbivad teemad Lõiming 
õpitule 
mused 

1. Estrid. 1,2 Teabekeskkond 
1.1 Liigitus, hÜfolüüs 
1.2 Rasvad. Küllastamata rasvade hüdrogeenimine, rääsumine. 3,4, Tervis ja ohutus. BIO 

Transrasvhapped 21-23 Keskkond ja jätkusuutIik areng 
1.3 Mineraalhapete estrid. Lämmastihappe ja fosforhappe estrid. 5 Teabekeskkond BIO, TEH 
1.4 Karboksüülhapete ja mineraalhapete estrite kordamine. Pindaktiivsed 5 Tehnoloogiaja innovatsioon 

ained 
1.5 Karboksüülhapete ja estrite kontrollimine 
2. Bioloogiliselt olulised ained 6, 7 Teabekeskkond BIO 
2.1 Sahhariidide (süsivesikute) mõiste 
2.2 Monosahhariidid Aldooside redutseerivad omadused 8 BIO 
2.3 Disarhhariidid 9 Tervis ja ohutus BIO 
2.4 Tärklis kui looduslik polümeer 10 Tervis ja ohutus BIO 
2.5 Tselluloos kui looduslik polümeer 11 Keskkond ja jätkusuutIik areng BIO 
2.6 Polüestrite, polüamiidide ja mõnede polüalkeenide omaduste uurimine Keskkond ja jätkusuutIik areng. TEH 

ning võrdlemine olmes kasutamise seisukohast või polüestrite, Elukestev õpe ja karjääri 
polüamiidi tüüpi materjalide uurimine javõrdlemine omavahel ning 6-11 planeerimine 
looduslike materjalidega (puuvilI, siid, vilI). 

2.7 Teemakohase tegevusjuhendi koostamine ja vormistamine looduslike 6-11 Keskkond ja jätkusuutIik are~ TEH 
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ja sünteetiliste tekstiilitoodetega ümberkäimiseks 
2.8 Sahhariidide kordamine 6-11, BIO 

21-23 
2.9 Sahhariidide kontrollimine 
2.10 Amiinid. Mõiste, ehitus, nimetamine. Amiinid kui ammoniaagi 12 BIO 

derivaadid 
2.11 Amiinide omadused. Nukleofiilsus, aluselisus 13 
2.12 Aminohapped, mõiste ja liigitus. Kodeeritavad aminohapped 14, 15, BIO 

22 
3. Peptiidside, peptiidid 16, 17 BIO 
3.1 
3.2 Valgud, valkude käitumise uurimine hapete, aluste, soolalahuste ja 18 Keskkond ja jätkusuutlik areng BIO 

kuumutamise suhtes 

3.3 Valkude tõestamine toiduainetes.Toiduainete toiteväärtus 21-23 Tervis ja ohutus BIO 
3.4 Orgaaniline keemiatööstus ja energeetika. 27,28 Keskkond ja jätkusuutiik areng FÜÜ 

Kütused. Taastuv kütus, fosiilkütus, kütteväärtus. Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.5 Süsinikku sisaldavad kütused 29 TEH 
3.6 LoodusIik gaas 27 Keskkond ja jätkusuutiik areng TEH 
3.7 Nafta 30 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH 
3.8 Nafta töötlemine. Autokütused. Krakkimine, oktaaniarv 30 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 
3.9 Altematiivkütused 31 Tehnoloogiaja innovatsioon TEH 
3.10 Erinevate kütuste sh autokütuste koostise, efektiivsuse ja 31 Keskkond ja jätkusuutIik areng TEH 

keskkonnasõbralikkuse hindamine Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.11 Orgaaniline keemiatööstus, selle kujunemine ja roll tänapäeval. 24-33 Tervis ja ohutus. BIO, GEO, 

Elukestev õpe ja karjääri TEH, FÜÜ 
planeerimine 

3.12 Tee toorainest keemiatooteni ning hinna kujunemine. Põhiorgaaniline 24 -33 Tehnoloogia ja innovatsioon MAT,BIO, 
keemiatööstus, peenkeemiatööstus, tootmissaadus, kõrvalsaadud, Elukestev õpe ja karjääri GEO, TEH, 
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tootmisj ääk planeerimine FÜÜ 
3.13 Nafta ja keemiatööstuse seos keskkonna, majanduse ja poliitikaga 30-32 Keskkond j a j ätkusuutlik areng. GEO,BIO, 

Tehnoloogiaja innovatsioon FÜÜ 
3.14- Esseede koostamine ja esitlused erinevatest teabeallikatest leitud 30-32 Tehnoloogia ja innovatsioon GEO, BIO, 
15 materjalide põhjal nafta ja kütustega seotud aktuaalsetest Elukestev õpe ja karjääri FÜÜ 

probleemidest või keemia ja ühiskonna seostest planeerimine 
3.16- Reservtunnid 
18 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna 

arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks; 
• lahendab keemiaprobleeme teadusmeetodil, rakendades süsteemset loogilist mõtlemist, 

analüüsi- ja järelduste tegemise oskust ning loovust; 
• on omandanud süsteemse ülevaate elusloodusega seotud keemia põhimõistetestja 

keemiliste protsesside seaduspärasustest; 
• mõistab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning saab aru nende 

mõjust elukeskkonnale ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule; 
• suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi; 
• langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, 

eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke 
tagajärgi; 

• on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning rakendab keemias omandatud 
teadmisi j a oskusi karj ääri planeerides. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) tunneb struktuurivalemite põhjal ära tähtsamad õpitud biomolekulid ja vastupidi ning 

esitab nende biomolekulide keemilise ehituse lihtsustatud skeemide kujul; 
2) selgitab õpitud biomolekulide, sh vitamiinide jms ainete rolli organismide ehituses ja 

talitluses, samuti inimese toitumises; 
3) võtab teaduslikult põhjendatud seisukohti levinud müütide ja väärarusaamade kohta 

toitumise valdkonnas; e 4) selgitab ensüümkatalüüsi iseärasusi võrreldes tavaliste katalüütiliste reaktsioonidega; 
5) selgitab rakus toimuvaid metabolismiprotsesse üldistatuIt, sidudes neid ainevahetuse 

energeetikaga; 
6) selgitab statsionaarse tasakaalu eripära võrreldes termodünaamilise tasakaaluga ning 

näitab selle põhimõttelist osa elu eksisteerimises; 
7) integreerib oma teadmiste tasandil fiiüsika-, keemia- ja bioloogiakursuses õpitut 

elusorganismide ehituse ning talitIuse kohta; 
8) selgitab keemiliste infokanalite aluselorganismide talitlusi ja ökoloogilisi nähtusi. 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: LG3L Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (6.) teema nimetus: Elu keemia! planeeritud tundide arv: 35 

õ p !leSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Elu keemia aine 1,2,3,7 Tervis ja ohutus Bioloogia, ruüsika , 

teabekeskkond sotsiaalteadused, 
2 .. Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia 3, 7 Tervis ja ohutus, Bioloogia, füüsika, 

Tehnoloogia ja innovatsioon, matemaatika 
Energia ja massijäävus 

3. Isomeeria. Biomolekulid 1,2 Tervis ja ohutus, Bioloogia, fiiüsika, 
keskkonda säästev tarbimine, tehnoloogiaõpetus, 
jätkusuutIik tarbimine 

4. Keemiline informatsioon looduses 6,7,8 Tervis ja ohutus Füüsika, 
Teabekeskkond bioloogia, 
JätkusuutIik areng maateadus 

5. Metabolismi skeemid. Ensüümkatalüüs 4,5,6 Keskkonda säästev tarbimine, Majandusõpetus, 
Energiaküsimus kui eluküsimus. ühiskonnaõpetus, 

maateadus 
6. Praktilised töödja IKT rakendamine 1-8 Teabekeskkond Keemia, bioloogia, 

Innovatsioonja tehnoloogia matemaatika 

1 Kui ei ei avata valikaine "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" rühma, siis õpitakse käesoleval kursusel nimetatud valikkursuse materjali. 
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Õppeaine: Keskkonnakeemia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppetöö eesmärgid 

Õpilane 

• Omandab ülevaate keskkonnateguritest, keskkonnas valitsevatest seostest 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Oskab keskkonnas valitsevaid seoseid siduda eelnevalt loodusteadustes õpitud teooriatega 
Näeb põhjuslikke seoseid ümbritsevas keskkonnas ja teeb asjatundIikke ostsuseid 
probleemülesannete lahendamisel 
Väärtustab mitmekesisust looduses, kultuuri- ja sotsiaalses keskkonnas 
Arendab isiklikku vastutustunnet ja kodanikujulgust 
Leiab motivatsiooni loodusteaduste ja matemaatika õppimiseks 
Veendub jätkusuutIiku tootmise ja säästva tarbimise vajaduses ning teeb arukaid valikuid 
karj ääri kavandamisel 
Veendub elukestva õppimise vajaduses. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) omandab teadmise ümbritsevast keskkonnast kui tervikust; 
2) veendub keskkonnategurite vastastikustes seostes; 
3) näeb nende seoste loodusteaduslikke põhjusi; 
4) oskab kasutada loodusteaduslikke seoseid sotsiaal- ja kultuurisfääris toimuvaga; 
5) teab, kust leida infot Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivaid seadusi keskkonna 

kohta. Tunneb aktuaalsemaid seadusi; 
6) oskab põhjendada ja on veendunud keskkonnakaitse vajaduses; 
7) tunneb atmosfääri koostist, seda mõjutavaid tegureid; 
8) tunneb Läänemere keskkonnaprobleeme; e 9) tunnetab joogivee probleemi nii lokaalsel kui globaalsel tasemel; 
10) mõistab mulla kui keeruka materjali tähtsust keskkonna kujunemisel; 
11) tunnetab energiaprobleemi kui elu üht tähtsamat; 
12) tunneb Eesti ehitusmaterjalide tööstuse ajalugu; 
13) tunneb uhkust Eesti teadlaste saavutuats üle energiamajanduses ja insenerikeemias. 
14) teeb mõistliku, võimetekohase kutsevaliku. 
15) veendub elukestva õppimise ja enesetäiendamise vajaduses. 
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Õppeaine: Keemia 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

järjekQrranumber: valik teema nimetus: Keskkonnakeemia (valikkursus) planeeritud tundide arv: 35 
- - - -

õ p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Eest Vabariigi ja Euroopa Liidu normid keskkonna tingimuste kohta 5 Teabekeskkond Sotsiaalteadused 
2 .. Keskkond kui terviksüsteem. 1-4,6 Tervis ja ohutus, Bioloogia, 

Tehnoloogia ja innovatsioon, katjääri maateadus,füüsika , 
planeerimine esteetika 

3. Ohk. Ohu koostis, seda mõjutavad tegurid 7,5,6 Tervis ja ohutus, Maateadus, bioloogia, 
keskkonda säästev tarbimine, füüsika, 
jätkusuutiik tarbimine tehnoloo giaõpetus, 

4. Vesi. Vesikeskkonda mõjutavad tegurid 8,9 Tervis ja ohutus Maateadus, bioloogia, 
teabekeskkond fiiüsika, 
ettevõtlikkus ja kodaniku algatus, tehnoloogiaõpetus 

5. Muld kui loodusvara 10 Keskkonda säästev tarbimine, Majandusõpetus, 
innovatsioon. ühiskonnaõpetus, 
EttevõtIikkus ja kodaniku algatus,. maateadus, bioloogia 

6. Põlevkivi. Turvas. Energiamajandus 11,13 Energiaprobleem kui majanduse ja Füüsika, maateadus, 
elu põhiprobleem, jätkusuutlik tehnoloogiaõpetus,majan 
tarbimine. Katjääri planeerimine dusõpetus i 

7. Paekivi ja ehitusmaterjalitööstus 12-15 Jätkusuutiik areng, säästev tarbimine. Maateadus, fiiüsika, 
Innovatsioon tehnoloogiaõpetus, , 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) seletab sõnade maailm, loodus jajüüsika tähendust; 
2) mõistab paratamatut erinevust looduse ning vaatleja kujutluste vahel; 
3) tunneb loodusteaduste põhieesmärki - saavutada üha parem vastavus looduse ja seda 
peegeldavate kujutluste vahel; 
4) teab nähtavushorisondi mõistet ja suudab vastata kahele struktuursele põhiküsimusele - mis on 
selle taga ning mis on selle sees? 
5) teab füüsika põhierinevust teistest loodusteadustest - füüsika j a tema sidusteaduste kohustust 
määratleda ja nihutada edasi nähtavushorisonte; 
6) määratleb looduse struktuuritasemete skeemi! makro-, mikro- ja megamaailma ning nimetab 
nende erinevusi; 
7) seletab loodusteadusliku meetodi olemust (vaatlus-hüpotees-eksperiment-andmetöötlusjäreldus); 
8) teab, et eksperimenditulemusi üldistades jõutakse mudelini; 
9) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes, nende puudumise korral 
ei tarvitse mudel anda eksperimentaalset kinnitust leidvaid tulemusi; 
10) teab, et mudeli järeldusi tuleb alati kontrollida ning mudeli järelduste erinevus katsetulemustest 
tingib vajaduse uuteks eksperimentideks ja seeläbi uuteks mudeliteks; 
11) teab, et üldaktsepteeritava mõõtmistulemuse saamiseks tuleb mõõtmisi teha mõõteseaduse järgi; 
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12) mõistab mõõtesuuruse ja mõõdetava suuruse väärtuse erinevust ning saab aru mõistetest 
mõõtevahend ja taatlemine; 
13) teab rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (Sl) põhisuurusi ja nende mõõtühikuid ning seda, et 
teiste füüsikaliste suuruste ühikud on väljendatavad põhisuuruste ühikute kaudu; 
14) teab standardhälbe mõistet (see mõiste kujundatakse graafiliselt) ning oskab seda kasutada 
mõõtmisega kaasneva mõõtemääramatuse hindamisel; 
15) kasutades mõõtesuurust, esitab korrektselt mõõdetava suuruse väärtuse kui arvväärtuse ja 
mõõtühiku korrutise; 
16) mõõdab õpetaja valitud keha joonmõõtmed ning esitab korrektse mõõtetulemuse; 
17) esitab katseandmeid tabelina ja graafikuna; 
18) loob mõõtetulemuste töötlemise tulemusena mudeli, mis kirjeldab eksperimendi s toimuvat; 
19) eristab füüsikalisi objekte, nähtusi ja suurusi; 
20) teab skalaarsete ja vektoriaalsete suuruste erinevust ning oskab tuua nende kohta näiteid; 
21) seletab füüsika valemites esineva miinusmärgi tähendust (suuna muutumine esialgsele 
vastupidiseks) ; 
22) rakendab skalaarsete suuruste algebralise liitmise/lahutamise ning vektorsuuruste vektoriaa1se 
liitmise/lahutamise reegleid; 
23) eristab füüsikat matemaatikast (matemaatika on kõigi kvantitatiivkirjelduste universaalne keel, 
füüsika peab aga alati säilitama seose loodusega); 
24) mõistab, et füüsikalised suurused pikkus (ka teepikkus), ajavahemik (~t) ja ajahetk (t) 
põhinevad kehad e ja nende liikumise (protsesside) omavahelisel võrdlemisel; 
25) teab, et keha liikumisolekut iseloomustab kiirus ning oskab tuua näiteid liikumise suhtelisuse 
kohta makromaailmas; 
26) tunneb liikumise üldmudeleid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, võnkumine ja laine; 
oskab nimetada iga liikumisliigi olulisi erisusi; 
27) teab, et looduse kaks oluliselt erinevate omadustega põhivormi on aine ja väli, nimetab peamisi 
erinevusi; 
28) nimetab mõistete avatud süsteem ja suletud süsteem olulisi tunnuseid; 
29) seletab Newtoni III seaduse olemust - mõjuga kaasneb alati vastumõju; 
30) tunneb mõistet kiirendus ja teab, et see iseloomustab keha liikumisoleku muutumist; 
31) seletab ja rakendab Newtoni II seadust -liikumisoleku muutumise põhjustab jõud; 
32) teab, milles seisneb kehade inertsuse omadus; teab, et seda omadust iseloomustab mass; 
33) seletab ja rakendab Newtoni I seadust - liikumisolek saab olla püsiv vaid siis, kui kehal e 
mõjuvad jõud on tasakaalus; 
34) avab tavakeele sõnadega töö sisu; 
35) avab tavakeele sõnadega järgmiste mõistet sisu: energia, kineetiline ja potentsiaalne energia; 
36) avab tavakeele sõnadega järgmiste mõistet sisu: võimsus, kasulik energia, kasutegur; 
37) sõnastab mõõtühiku njuuton definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel 
rakendada; 
38) sõnastab mõõtühiku diaul definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
39) sõnastab mõõtühiku vatt definitsiooni ning oskab seda probleemide lahendamisel rakendada; 
40) toob iga loodusteaduse uurimisvaldkonnast vähemalt ühe näite põhjusliku seose kohta; 
41) toob vähemalt ühe näite füüsika pakutavate tunnetuslike ja ennustuslike võimaluste, aga ka 
füüsika rakendustest tulenevate ohtude kohta; 
42) teab, mis on füüsika printsiibid ja oskab neid võrrelda aksioomidega matemaatikas; 
43) teab, milles seisneb väljade puhul kehtiv superpositsiooni printsiip; 
44) sõnastab atomistliku printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
45) sõnastab energia miinimumi printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
46) sõnastab tõrjutuse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
47) sõnastab absoluutkiiruse printsiibi ning oskab tuua näiteid printsiibi kehtivuse kohta; 
48) teab relativistliku füüsika peamist erinevust klassikalisest füüsikast; 
49) oskab seletada ruumi ja aja relatiivsust, lähtudes vaatleja kujutlustest kehade ja liikumiste 
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võrdlemisel; 
50) teab valemist E = mc2 tulenevat massi ja energia samaväärsust; 
51) teab mehaanika põhiülesannet (keha koordinaatide määramine suvalisel ajahetkel ja etteantud 
tingimustel); 
52) mõistab, et mudel kirjeldab reaalsust kindlates fikseeritud tingimustes; 
53) nimetab nähtuste ühtlane sirgjooneline liikumine, ühtlaselt kiirenev sirgjooneline liikumine, 
ühtlaselt aeglustuv sirgjooneline liikumine tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
54) nimetab vaba langemise olulisi tunnuseid, oskab tuua näiteid; 
55) seletab füüsikaliste suuruste kiirus ja kiirendus tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
56) seletab füüsikaliste suuruste teepikkus ja nihe tähendust, mõõtühikuid ning nende suuruste 
mõõtmise või määramise viise; 
57) teab taustsüsteemi mõistet ning oskab tuua näiteid; 
58) rakendab definitsioone v = I1x/ I1t ja a = (v-vo)/l1t; 
59) mõistab ajavahemiku L1t = t - to asendamist aja lõppväärtusega t, kui to = 0; 
60) rakendab ühtlase sirgjoonelise liikumise ja ühtlaselt muutuva liikumise kirjeldamiseks vastavalt 
liikumisvõrrandeid x = xo ± vt või x = xo ± vot ± at212 ; 
61) kujutab graafiliselt ja kirj eldab graafiku abil ühtlase j a ühtlaselt muutuva sirgj oonelise liikumise 
kiiruse ning läbitud teepikkuse sõltuvust ajast; oskab leida teepikkust kui kiiruse graafiku alust 
pindala; 
62) rakendab ühtlaselt muutuva sirgjoonelise liikumise kiiruse, nihke ja kiirendus e leidmiseks 
seoseid v = vo ± at ,s =vot Iat212, s = (vo 2-v2)12a; 
63) teab, et vaba langemise korral tuleb kõigis seostes kiirendus a asendada vaba langemise 
kiirendusega g, ning oskab seda teadmist rakendada, arvestades kiiruse ja kiirendus e suundi; 
64) nimetab nähtuste vastastikmõju ja gravitatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste 
nähtustega; 
65) nimetab nähtuse hõõrdumine olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
66) nimetab nähtuse deformatsioon olulisi tunnuseid ning selgitab seost teiste nähtustega; 
67) näitab kehal e mõjuvaid jõudusid nii liikumisoleku püsimisel (v = const, a = 0) kui muutumisel 
(a i= 0); 
68) oskab leida resultantjõudu; 
69) kasutab Newtoni seadusi mehaanika põhiülesannet lahendades; 
70) seletab füüsikalise suuruse impulss tähendust, teab impulsi definitsiooni ning impulsi 
mõõtühikut; 
71) sõnastab impulsi j äävuse seaduse j a oskab praktikas kasutada seost !:l.( mI v 1 + m2v 2) = 0; 
72) seletab jõu seost impulsi muutumise kiirusega keskkonna takistusjõu tekkimise näitel; 
73) nimetab mõistete raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon, rõhumisjõud ja rõhk olulisi tunnuseid 
ning rakendab seoseid F = mg , P = m(g ± a), p = F IS; 
74) nimetab mõiste hõõrdejõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses ja 
tehnikas; 
75) nimetab mõiste elastsusjõud olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses 
ja tehnikas; 
76) rakendab hõõrdejõu ja elastsusjõu arvutamise eeskirju Fh = !l N ja Fe = - k 111; 
77) toob loodusest ja tehnikast näiteid ühtlase ja mitteühtlase tiirlemise ning pöörlemise kohta; 
78) kasutab liikumise kirjeldamisel õigesti füüsikalisi suurusi pöördenurk, periood, sagedus, 
nurkkiirus,joonkiirus ja kesktõmbekiirendus ning teab nende suuruste mõõtühikuid; 
79) kasutab probleemide lahendamisel seoseid ro = cp/t, v = ror, ro = 2n/T = 2nf, a = ro2r = v2 Ir; 
80) rakendab gravitatsiooniseadust F = Gm1m2/r2 

; 

81) teab mõistete raske mass ja inertne mass erinevust; 
82) seletab orbitaalliikumist kui inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärge; 
83) nimetab vabavõnkumise ja sundvõnkumise olulisi tunnuseid ning toob näiteid nende esinemise 
kohta looduses ja tehnikas; 
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84) tunneb füüsikaliste suuruste hälve, amplituud, periood, sagedus jajaas tähendust, mõõtühikuid 
ning mõõtmisviisi; 
85) kasutab probleeme lahendades seoseid ep = ro t ja ro = 2n/T = 2nfvõnkumiste kontekstis; 
86) seletab energia muundumisi pendli võnkumisel; 
87) teab, et võnkumiste korral sõltub hälve ajast ning et seda sõltuvust kirjeldab siinus- või 
koosinusfunktsioon; 
88) nimetab resonantsi olulisi tunnuseid ning toob näiteid selle esinemise kohta looduses; 
89) nimetab pikilaine ja ristlaine olulisi tunnuseid; 
90) tunneb füüsikaliste suuruste lainepikkus, laine levimiskiirus, periood ja sagedus tähendust, 
mõõtühikuid ning mõõtmisviisi; 
91) kasutabprobleeme lahendades seoseid v =)JT, T = 1/j, v = AI; 
92) nimetab lainenähtuste peegeldumine, murdumine, interJerents ja difraktsioon olulisi tunnuseid; 
93) toob näiteid lainenähtuste kohta looduses ja tehnikas; 
94) seletab reaktiivliikumise nähtust, seostades seda impulsi jäävuse seadusega, toob näiteid 
reaktiivliikumisest looduses ja selle rakendustest tehnikas; 
95) seletab füüsikalise suuruse mehaaniline energia tähendust ning kasutab probleemide 
lahendamisel seoseid Ek = mv2/2, Ep = mgh ja Emeh = Ek + Ep; 
96) rakendab mehaanilise energia jäävuse seadust ning mõistab selle erinevust üldisest energia 
jäävuse seadusest; 
97) toob näiteid mehaanilise energia muundumise kohta tehnikas ja looduses ning oskab seda 
seostada energia jäävuse seadusega. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpik: 

LPeil "Füüsika X klassile" 

Lisamaterjalid: 

Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
LKikoin, A:Kikoin "Füüsika IX klassile" 
G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, III, mehaanika" 

Ülesannete kogud: 

M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
E.Paju, v.Paju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema 1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Füüsikalise looduskäsitluse alused planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming nr õpitulemused 
1. Sissejuhatus füüsikasse 
1.1 Inimene kui vaatleja. Sündmus, signaal, aistingja kujutlus. Füüsika kui 1,2,3 

loodusteadus 
1.2 Füüsika kui inimkonna nähtavushorisonte edasi nihutav teadus. Mikro-, 4,5,6 Elukestev õpe ja karjääri GEO,KEE 

makro- ja megamaailm. planeerimine 
2. Füüsika uurimismeetod Elukestev õpe ja karjääri GEO, BIO, 
2.1 Loodusteaduslik meetod ning füüsikateaduse osa selle väljaarendamises. 7,8 planeerimine KEE 

Üldine ja sihipärane vaatlus, eksperiment. 
2.2 Vajadus mudelite järele. Mudeli järelduste kontroll ja mudeli areng. 9,10 KEE 
2.3 Mõõtmine ja mõõtetulemus. Mõõtesuurus ja mõõdetava suuruse väärtus. Teabekeskkond, MAT,KEE 

Mõõtühikud ja vastavate kokkulepete areng. Rahvusvaheline mõõtühikute 11, 12, 13 tehnoloogia ja 
süsteem (Sl). Mõõteriistad ja mõõtevahendid. innovatsioon 

2.4 Mõõteseadus. Mõõtemääramatus ja selle hindamine. 14, 15 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
planeerimine 

2.5 Katseandmete esitamine tabelina ja graafikuna. Mõõtetulemuste töötlemine. 16,17,18 Elukestev õpe ja karjääri MAT 
Mudeli loomine. planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Füüsika üldmudelid Teabekeskkond 
3.1 Füüsikalised objektid, nähtused ja suurused. Füüsikaline suurus kui mudel. 19 

Füüsika sõnavara, kasutatavad lühendid. 
3.2 Skalaarid ja vektorid. Tehted vektoritega. Füüsika võrdlus matemaatikaga. 20,21,22,23 MAT 
3.3 Kehad, nende mõõtmed ja liikumine. Füüsikaliste suuruste pikkus, kiirus ja 24 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

aeg tulenevus vaatleja kujutlustest. innovatsioon 
3.4 Aja mõõtmine. Aja ja pikkuse mõõtühikud sekund ja meeter. 11,13 GEO,MAT 
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3.5 Liikumise suhtelisus. 25 
3.6 Liikumise üldmudelid - kulgemine, pöörlemine, kuju muutumine, 26 Teabekeskkond GEO, BIO 

võnkumine ja laine. 
3.7 Vastastikmõju kui kehade liikumisoleku muutumise põhjus. Avatud ja 28 Tervis ja ohutus BIO 

suletud süsteem. 
3.8 Füüsikaline suurusjõud. Newtoni III seadus. 29 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

innovatsioon 
3.9 Väli kui vastastikmõju vahendaja. Aine ja väli -looduse kaks põhivormi. 27 Teabekeskkond 

Esmane tutvumine välja mõistega elektromagnetvälja näitel. 
3.10 Liikumisoleku muutumine. Kiirendus. Newtoni II seadus. 30,31 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

innovatsioon, tervis ja 
ohutus 

3.11 Keha inertsus ja seda kirjeldav suurus - mass. Massi ja jõu mõõtühikud 32,33 Tehnoloogiaja GEO,BIO 
kilogramm ja njuuton. Newtoni I seadus. innovatsioon 

3.12 Töö kui protsess, mille korral pingutusega kaasneb olukorra muutumine. 34,38 GEO,MAT 
3.13 Energia kui seisundit kirjeldav suurus ja töö varu. Kineetiline ja potentsiaalne 35,38 Tehnoloogia ja KEE,MAT 

energIa. innovatsioon 
3.14 Võimsus kui töö tegemise kiirus. Kasutegur 36,39 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
4. Füüsika üldprintsübid Keskkond ja jätkusuutiik 
4.1 Põhjuslikkus ja juhuslikkus. Füüsika kui õpetus maailma kõige üldisematest 40,41 areng 

põhjuslikest seostest. Füüsika tunnetusIikja ennustusIik väärtus. 
4.2 Printsiibid füüsikas (looduse kohta kehtivad kõige üldisemad tõdemused, Teabekeskkond MAT 

mille kehtivust tõestab neist tulenevate järelduste absoluutne vastavus 42 
eksperimendiga). Võrdlus matemaatikaga (aksioomid). 

4.3 Osa ja tervik. AtomistIik printsiip (loodus ei ole lõputuIt ühel ja samal viisil 44 Teabekeskkond KEE 
osadeks jagatav). Atomistika füüsikas ja keemias. 

4.4 Energia miinimumi printsiip (kõik looduse objektid püüavad minna vähima 45 Teabekeskkond BIO, GEO 
energiaga seisundisse). 

4.5 Tõrjutuse printsiip (ainelisi objekte ei saa panna teineteise sisse). Väljade 43,46 Teabekeskkond KEE 
liitumine ehk superpositsiooniprintsiip. 

4.6 Absoluutkiiruse printsiip (vä!L'!liikumine aine suhtes toimub alati suurima Teabekeskkond 
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võimaliku kiiruse ehk absoluutkiirusega, aineliste objektide omavaheline 47 
liikumine on aga suhteline). 

4.7 Relativistliku füüsika olemus (kvalitatiivselt). 48,49 
4.8 Massi ja energia samaväärsus. 50 Tehnoloogia ja MAT,KEE 

innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasiurn Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Mehaanika planeeritud tundide arv: 35 

õ 
Jrk Oodatavad 
nr Teemad, alateemad, põhimõisted õpitulemuse Läbivad teemad Lõiming 

d 
1. Kinernaatika 51,52 
1.1 Mehaanika põhiülesanne. Punktmass kui keha mude1. 
1.2 Koordinaadid. Taustsüsteem. 57 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

innovatsioon 
1.3 Teepikkus ja nihe. 56,62 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
1.4 Kinemaatika. Ühtlane sirgjooneline liikumine ja ühtlaselt muutuv 53,55,58, Teabekeskkond, MAT,BIO 

sirgjooneline liikumine: liikumisvõrrand, kiiruse ja läbitud teepikkuse 59,60,61, tervis ja ohutus, 
sõltuvus ajast, vastavad graafikud. 62 tehnoloogia ja 

innovatsioon 
1.5 Vaba langemine kui näide ühtlaselt kiireneva liikumise kohta. Vaba 54,63 Tehnoloogiaja MAT,BIO 

langemise kiirendus. innovatsioon, 
Tervis ja ohutus 

1.6 Kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast vertikaalselliikumise1. Erisihiliste 61,63 MAT 
liikumiste sõltumatus. 

2. Dünaamika 67,69 Tehnoloogia ja 
2.1 Kulgliikumise dünaamika. Newtoni seadused (kordamine). innovatsioon 
2.2 Jõudude vektoriaalne liitmine. Resultantjõud. Näiteid konstantse kiirusega 68,69 Tehnoloogiaja MAT 

liikumise kohta jõudude tasakaalustumise1. innovatsioon 
2.3 Keha impulss kui suurus, mis näitab keha võimet muuta teiste kehade kiirust. 70, 71 Keskkond j a j ätkusuutlik MAT,BIO 

Impulsi jäävuse seadus. Jõud kui keha impulsi muutumise põhjus. areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja 
ohutus 

--~ -
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2.4 Keskkonna takistusjõu tekkemehhanism. 72 Tehnoloogiaja BIO,MAT 
innovatsioon 

2.5 Raskusjõud, keha kaal, toereaktsioon. Kaalutus. 73 Tehnoloogia ja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.6 Rõhumisjõud ja rõhk. 73 Tehnoloogia ja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.7 Elastsusjõud. Hooke'i seadus. läikustegur. 66, 75, 76 Tehnoloogiaja GEO, BIO, 
innovatsioon, tervis ja MAT 
ohutus 

2.8 Hõõrdejõud ja hõõrdetegur. 65, 74, 76 Tehnoloogiaja GEO,BIO, 
innovatsioon, MAT 
teabekeskkond 

2.9 Keha tiirlemine ja pöörlemine. Ühtlase ringjoonelise liikumise kirjeldamine: 78, 79 Tehnoloogia ja MAT 
pöördenurk, periood, sagedus, nurk- ja joonkiirus, kesktõmbekiirendus. innovatsioon 

2.10 Gravitatsiooniseadus. Raske ja inertse massi võrdsustamine fuüsikas. 64,80,81 Tehnoloogiaja GEO,MAT 
innovatsioon 

2.11 Tiirlemine ja pöörlemine looduses ning tehnikas. Orbitaalliikumise tekkimine 77, 82 Elukestev õpe ja karjääri GEO,MAT 
inertsi ja kesktõmbejõu koostoime tagajärjena. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
3. Võnkumised ja lained 83 
3.1 Võnkumine kui perioodiline liikumine (kvalitatiivselt). 
3.2 Pendli võnkumise kirjeldamine: hälve, amplituud, periood, sagedus, faas. 84,85,86 Tehnoloogia ja GEO,MAT 

Energia muundumine võnkumisel. innovatsioon 
3.3 Hälbe sõltuvus ajast, selle esitamine graafiliseIt ning siinus- või 87 MAT 

koosinusfunktsiooniga. i 

3.4 Võnkumised ja resonants looduses ning tehnikas. 88 Tehnoloogia ja BIO,MUU 
innovatsioon, 
tervis ja ohutus 

3.5 Lained. Piki- ja ristlained. Lainet iseloomustavad suurused: lainepikkus, 89,90,91 Teabekeskkond GEO,MUU, I 

kiirus, periood ja sagedus. MAT 



r, ~ 

3.6 Lainetega kaasnevad nähtused: peegeldumine, murdumine, interferents, 92,93 Elukestev õpe ja karjääri BIO,MUU 
difraktsioon. Lained ja nendega kaasnevad nähtused looduses ning tehnikas. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
4. Jäävusseadused mehaanikas Elukestev õpe ja karjääri MAT 
4.1 Impulsi jäävuse seadus ja reaktiivliikumine, nende ilmnemine looduses ja 94 planeerimine, tehnoloogia 

rakendused tehnikas. ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.2 Mehaaniline energia. Mehaanilise energia jäävuse seadus. 95 Tehnoloogiaja GEO, BIO, 
innovatsioon, KEE 
teabekeskkond, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.3 Mehaanilise energia muundumine teisteks energia liikideks. Energia j äävuse 96,97 Kodanikualgatus ja KEE, BIO 
seadus looduses ja tehnikas. ettevõtlikkus, tehnoloogia 

ja innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning fiiüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid fiiüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära fiiüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse Ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) eristab sõna laeng kolme tähendust: a) keha omadus osaleda mingis vastastikmõjus, b) seda 
omadust kirjeldav fiiüsikaline suurus ning e) osakeste kogum, millel on kõnealune omadus; 
2) teab elektrivoolu kokkuleppelist suunda, seletab voolu suuna sõltumatust laengukandjate märgist 
ning kasutab probleemide lahendamisel valemit 1= qlt ; 
3) teab, et magnetväljal on kaks põhimõtteliselt erinevat võimalikku tekitajat - püsirnagnet ja 
vooluga juhe, elektrostaatilisel väljal aga ainult üks - laetud keha, seletab nimetatud asjaolu 
ilmnemist väljade geomeetrias; 
4) kasutab probleeme lahendades Coulomb'i seadust; 
5) kasutab probleeme lahendades Ampere'i seadust F = k q 1 q21r2 ja F = K III12lr; 
6) teab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni definitsioone ning oskab rakendada 
definitsioonivalerneid E = Flq ja B = FII I; 
7) kasutab elektrivälja tugevuse ja magnetinduktsiooni vektorite suundade määramise eeskirju; 
8) tunneb Oerstedi katsest tulenevaid sirgjuhtme magnetvälja geomeetrilisi omadusi, kasutab 
Ampere'i seadust kujul F = B I I sin a ja rakendab vastavajõu suuna määramise eeskirja; 
9) kasutab probleeme lahendades valerneid U = Alq, (jJ = E potlq, E = Uld; 
10) seletab erinevusi mõistete pinge ja potentsiaal kasutamises; 
11) joonistab kuni kahe väljatekitaja korral elektrostaatilise välja E-vektorit ning juhtmelõigu või 
püsimagneti magnetvälja B-vektorit etteantud punktis, joonistab nende väljade jõujooni ja 
elektrostaatilise välja ekvipotentsiaalpindu; 
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12) teab, et kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel tekib homogeenne elektriväli ning solenoidis 
tekib homogeenne magnetväli; oskab joonistada nende väljade jõujooni; 
13) rakendab probleemide lahendamisel Lorentzi jõu valemit FL = q v B sin a ning oskab määrata 
Lorentzi jõu suunda; 
14) rakendab magnetväljas liikuvajuhtmelõigu otstele indutseeritava pinge valemit U=v IB sin a ; 
15) kasutab elektromotoorjõu mõistet ja teab, et induktsiooni elektromotoorjõud on kõigi 
indutseeritavate pingete summa; 
16) seletab füüsikalise suuruse magnetvoog tähendust, teab magnetvoo definitsiooni ja kasutab 
probleemide lahendamisel magnetvoo definitsioonvalemit <I> = ES cos~; 
17) seletab näite varal Faraday induktsiooniseaduse kehtivust ja kasutab probleemide lahendamisel 

valemit ei = - Ll(jj/Llt; 
18) seletab pööriselektrivälja tekkimist magnetvoo muutumisel; 
19) seletab mõistet eneseinduktsioon; 
20) teab füüsikaliste suuruste mahtuvus ja induktiivsus definitsioone ning nende suuruste 
mõõtühikuid, kasutab probleemide lahendamisel seoseid e = Llq/ Ll U ja L = Ll(jj/LlJ; 
21) teab, et kondensaatoreid ja induktiivpoole kasutatakse vastavalt elektrivälja või magnetvälja 
energia salvestamiseks; 
22) kasutab probleemide lahendamisel elektrivälja ning magnetvälja energia valerneid Ee= CU2/2 ja 
Em= LP12; 
23) selgitab valguse korral dualismiprintsiipi ja selle seost atomistliku printsiibiga; 
24) rakendab probleemide lahendamisel kvandi energia valemit Ekv = hf, 
25) teab, et valguse laineomadused ilmnevad valguse levimisel, osakese-omadused aga valguse 
tekkimisel (kiirgumisel) ning kadumisel (neeldumisel); 
26)kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, määrab etteantud spektraalparameetriga 
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda; 
27) leiab ühe etteantud spektraalparameetri (lainepikkus vaakumis, sagedus, kvandi energia) põhjal 
teisi; 
28) teab nähtava valguse lainepikkuste piire ja põhivärvuste lainepikkuste järjestust; 
29) teab lainete amplituudi ja intensiivsuse mõisteid ning oskab probleemide lahendamisel neid 
kasutada; 
30) seletab valguse koherentsuse tingimusi ja nende täidetuse vajalikkust vaadeldava 
interferentsipildi saamisel; 
31) seletab j oonise järgi interferentsi - ja difraktsiooninähtusi optikas; 
32) seletab polariseeritud valguse olemust; 
33) teab valguse peegeldumisel ja murdurnisel esinevaid seaduspärasusi; 
34) tunneb valguse murdumise seadust; 
35) kasutab seoseid sina/siny = nja n = dv ; 
36) konstrueerib kiirte käiku kumer- ja nõgusläätse korral; 
37) kasutab läätse valemit kumer- ja nõgusläätse korralIla ± llk = I1f; 
38) kirjeldab valge valguse lahutumist spektriks prisma ja difraktsioonvõre näitel; 
39) tunneb spektrite põhiliike ja teab, mis tingimustel nad esinevad; 
40) tunneb spektroskoobi tööpõhimõtet ning teab spektraalanalüüsi rakendusi; 
41) eristab soojuskiirgust ja luminestsentsi, toob näiteid vastavatest valgusallikatest; 
42) seletab elektrivoolu tekkemehhanismi mikrotasemel, rakendades seost J = q n v S; 
43) kasutab probleemide lahendamisel seost R = P I/S; 
44) rakendab probleemide lahendamisel Ohmi seadust vooluringi osa ja kogu vooluringi kohta 
J = U/R, J = EI (R + r); 
45) rakendab probleemide lahendamisel elektrivoolu töö ja võimsuse avaldisi A = JU t , N = JU; 
46) kasutab rakenduslike probleemide lahendamisel jada- ning rööpühenduse kohta kehtivaid pinge, 
voolutugevuse ja takistuse arvutamise eeskirju; 
47) arvutab elektrienergia maksumust ning planeerib selle järgi uute elektriseadmete 
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kasutuselevõttu; 
48) teab, et metallkeha takistus sõltub lineaarselt temperatuurist, nmg teab, kuidas takistuse 
temperatuurisõltuvus annab infot takistuse tekkemehhanismi kohta; 
49) kirjeldab pooljuhi oma- ja lisandjuhtivust, sh elektron- ja aukjuhtivust; 
50) teab, et pooljuhtelektroonika aluseks on pn-siire kui erinevate juhtivustüüpidega pooljuhtide 
ühendus, seletab jooniste abil pn-siirde käitumist päri- ja vastupingestamisel; 
51) kirjeldab pn-siirde toimimist valgusdioodis ja ventiil-fotoelemendis (fotorakus); 
52) tunneb juhtme, vooluallika, lüliti, hõõglambi, takisti, dioodi, reostaadi, kondensaatori, 
induktiivpooli, ampermeetri ja voltmeetri tingmärke ning kasutab neid lihtsamaid elektriskeeme 
lugedes ja konstrueerides; 
53) kasutab multimeetrit voolutugevuse, pinge ja takistuse mõõtmiseks; 
54) kirjeldab vahelduvvoolu kui laengukandjate sundvõnkumist; 
55) teab, et vahelduvvoolu korral sõltuvad pinge ja voolutugevus perioodiliselt ajast ning et seda 
sõltuvust kirjeldab siinus- või koosinusfunktsioon; 
56) kirjeldab generaatori ja elektrimootori tööpõhimõtet; 
57) kirjeldab trafot kui elektromagnetilise induktsiooni nähtusel põhinevat seadet vahelduvvoolu 
pinge ja voolutugevuse muutmiseks, kusjuures trafo primaar- ja sekundaarpinge suhe võrdub 
ligikaudu primaar- ja sekundaarmähise keerdude arvude suhtega; 
58) arvutab vahelduvvoolu võimsust aktiivtarviti korral ning seletab graafiliselt voolutugevuse ja 
pinge efektiivväärtuste I ja U seost amplituudväärtustega Imja Um, N = I U = Im Um/2 ; 
59) kirjeldab võnkeringi kui raadiolainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseadet; 
60) kirjeldab elektriohutuse nõudeid ning sulav-, bimetall- ja rikkevoolukaitsme tööpõhimõtet 
õnnetuste ärahoidmisel; 
61) nimetab elektrienergiajaotusvõrgu ohutu talitluse tagamise põhimõtteid; 
62) kirjeldab elektromagnetismi olulisemaid rakendusi, näiteks raadioside, televisioon, radarid, 
globaalne punktiseire (GPS); 
63) tunneb mõistet siseenergia ning seletab soojusenergia erinevust teistest siseenergia liikidest; 
64) mõistab temperatuuri kui soojusastet, seletab temperatuuri seost molekulide kaootilise liikumise 
keskmise kineetilise energiaga; 
65) tunneb Celsiuse ja Pahrenheiti temperatuuriskaalasid ning teab mõlemas skaalas olulisi 
temperatuure, nt (0 °C, 32 OP), (36°C, 96 OP) ja (100 °C, 212 OP); 
66) kirjeldab Kelvini temperatuuriskaalat, oskab üle minna Celsiuse skaalalt Kelvini skaalal e ning 
vastupidi, kasutades seost T = t (OC) + 273 K; 
67) nimetab mudeli ideaalgaas olulisi tunnuseid; 
68) kasutab probleemide lahendamisel seoseid Ek = 3kT/2, P = n k T; 
69) kasutab probleemide lahendamisel seost p V = mRT/M; 
70) määrab graafikutelt isoprotsesside parameetreid; 
71) tunneb isoprotsesside olemust ja oskab tuua näiteid; 
72) oskab nimetada mikro- ja makroparameetreid; 
73) tunneb molekulaarkineetilise teooria aluseid; 
74) seletab soojusenergia muutumist mehaanilise töö või soojusülekande vahendusel ning toob selle 
kohta näiteid loodusest, eristades soojusülekande liike; 
75) sõnastab termodünaamika I printsiibi ja seostab seda valemiga Q = !1U + A; 
76) sõnastab termodünaamika II printsiibi ja seletab kvalitatiivselt entroopia mõistet; 
77) seostab termodünaamika printsiipe soojusmasinatega; 
78) võrdleb ideaalse ja reaalse soojusmasina kasutegureid, rakendades valerneid 
11 id= (TI - T2)/TI ja 11 re = (QI - Q2) /QI; 
79) tunneb soojusmasinate tööpõhimõtet ning oskab tuua näiteid soojusmasinate kohta; 
80) teab entroopia mõistet; 
81) teab, et energeetika ülesanne on muundada üks energialiik teiseks; 
82) teab, et termodünaamika printsiipide põhjal kaasneb energiakasutusega vältimatult saastumine; 
83) kirjeldab olulisemaid taastumatuid ja taastuvaid energiaallikaid, tuues esile nende osatähtsuse 



Eestis j a maailmas; 
84) kirjeldab Eesti ja ülemaailmse energeetika tähtsamaid arengusuundi; 
85) tunneb energeetika aluseid ning nimetab energeetiliste globaalprobleemide lahendusi. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. K. Tarkpea "Füüsika 1. osa, XI klassile" 
2. K. Tarkpea "Füüsika 2. osa, XI klassile" 
3. H.Voolaid "Füüsika XI klassile" 
4. J.Susi, L.Lubi "Füüsika X klassile" 

Lisamaterj alid: 

1. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, II" 

( 
2. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, elekter ja magnetism" 
3. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, II, elektrodünaamika" 
4. H.Õiglane "Füüsika 11. klassile, elekter ja magnetism" 
5. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, I" 
6. GKaru "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, IV, molekulaarfüüsika" 
7. H.Õiglane "X klassi füüsika, II, molekulaarfüüsika" 

Ülesannete kogud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M.Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
4. GPerlejev "Füüsika ülesannete ja küsimuste kogu" 
5. E.Paju, VPaju "Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 i 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
I 

järjekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Elektromagnetism planeeritud tundide arv: 35 
--

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Elektriväli ja magnetväli Teabekeskkond, GEO,KEE 
1.1 Elektrilaeng. Positiivsed ja negatiivsed laengud. Elementaarlaeng. Laengu 1 Tehnoloogia ja innovatsioon 

jäävuse seadus. 
1.2 Elektrivool. 2 Tehnoloogia ja innovatsioon, GEO,KEE 

tervis ja ohutus 
1.3 Coulomb'i seadus. Punktlaeng. 4 MAT 
1.4 Arnpere'i seadus. Püsimagnet ja vooluga juhe. 3, 5 Tehnoloogia ja innovatsioon MAT 
1.5 Elektri ja magnetvälja kirjeldavad vektorsuurused elektrivälja tugevus ja 6, 7 MAT 

magnetinduktsioon. Punktlaengu väljatugevus ja sirgvoolu 
magnetinduktsioon. 

1.6 Elektrivälja potentsiaal ja pinge. Pinge ja väljatugevuse seos. 8,9,10 Teabekeskkond BIO,MAT 
1.7 Välja visualiseerimine: välja jõujoon ja ekvipotentsiaalpind. Homogeenne 

elektriväli kahe erinimeliselt laetud plaadi vahel, homogeenne magnetväli 11,12 
solenoidis. 

2. Elektromagnetväli 13 Tehnoloogiaja innovatsioon MAT 
2.1 Liikuvale laetud osakesele mõjuv magnetjõud. Lorentzi jõud. 
2.2 Magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstele indutseeritav pinge. Faraday katsed. 14, 15 Teabekeskkond, tehnoloogia 

Induktsiooni elektromotoorjõud. ja innovatsioon 
2.3 Magnetvoo mõiste. Faraday induktsiooniseadus. 16, 17 
2.4 Lenzireegel. 18, 19 

I 

2.5 Kondensaator ja induktiivpool. Mahtuvus ja induktiivsus. 20,21 Elukestev õpe ja karjääri 
I planeerimine, tehnoloogia ja 

innovatsioon 
2.6 Elektromagnetvälja energia. 22 Keskkond j a j ätkusuutlik BIO I 

I 
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areng, tervis ja ohutus 
3. Elektromagnetlained 26 Tehnoloogia ja innovatsioon BIO 
3.1 ElektromagnetIainete skaala. Lainepikkus ja sagedus. 
3.2 Optika - õpetus valguse tekkimisest, levimisest ja kadumisest. 25 KUN 
3.3 Valguse dualismja dualismiprintsiip looduses. 23 Teabekeskkond 
3.4 F ootoni energia. 24,27 Tehnoloogia ja innovatsioon, BIO,MAT 

tervis ja ohtuts 
3.5 Nähtava valguse värvus e seos valguse lainepikkusega. ElektromagnetIainete 28,29 KUN 

amplituud ja intensiivsus. 
3.6 Difraktsioonja interferents, nende rakendusnäited. 30,31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.7 Polariseeritud valgus, selle saamine, omadused ja rakendused. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon 
4. Valguse ja aine vastastikmõju Tehnoloogiaja innovatsioon GEO, 
4.1 Valguse peegeldumine ja murdumine. Murdumisseadus. Murdumisnäitaja 33,34,35 MAT 

seos valguse kiirusega. 
4.2 Kujutise tekitamine läätse abil ja läätse valem. 36,37 Elukestev õpe ja karjääri MAT,BIO 

planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon, tervis ja ohutus 

4.3 Valguse dispersioon, difraktsioon. 38,39 Tehnoloogia ja innovatsioon i 

4.4 Spektroskoobi töö põhimõte. Spektraalanalüüs. 40 Elukestev õpe ja karjääri KEE 
planeerimine, tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.5 Valguse kiirgumine. Soojuskiirgus ja luminestsents. 41 Keskkond j a j ätkusuutlik GEO, BIO 
areng, tehnoloogia ja 
innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: Energia planeeritud tundide arv: 35 

-- --- ---

õ re ------

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Elektrivool 42 Teabekeskkond MAT 
1.1 Elektrivoolu tekkemehhanism. Ohmi seaduse olemus. 
1.2 Juhi takistus ja aine eritakistus. Metallkeha takistuse sõltuvus temperatuurist. 43,48 Tehnoloogiaja KEE 

Ülijuhtivus. innovatsioon 
1.3 Ohmi seadus kogu vooluringi kohta. Vooluallika elektromotoorjõudja 44 MAT 

sisetakistus. 
lA Juhtide jada- ja rööpühendus 46 Teabekeskkond MAT 
1.5 Vedelike, gaaside ja pooljuhtide elektrijuhtivus. pn-siire. 49 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

1.6 Pooljuhtelektroonika alused. Valgusdioodja ventiil-fotoelement (fotorakk). 50,51 Elukestev õpe ja karjääri KEE 
planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

1.7 Voltmeetri, ampermeetri ja multimeetri kasutamine. 52,53 Tehnoloogia ja KEE 
innovatsioon 

1.8 Elektrivoolu töö ja võimsus 45,47 Teabekeskkond MAT 
2. Elektromagnetismi rakendused Teabekeskkond, 
2.1 Vahelduvvool kui laengukandjate sundvõnkumine. Vahelduvvoolu saamine ja 54,55 tehnoloogia ja 

kasutamine. innovatsioon 
2.2 Generaator ja elektrimootor. Elektrienergia ülekanne. 56 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

2.3 Trafod ja kõrgepingeliinid. Vahelduvvooluvõrk. 57 Elukestev õpe ja karjääri 
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planeerimine, tehnoloogia 
ja innovatsioon 

2.4 Faas ja neutraal. Elektriohutus. 60,61 Elukestev õpe ja karjääri BIO 
planeerimine, tervis ja 
ohutus 

2.5 Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge 58 Tehnoloogiaja MAT 
efektiivväärtused. innovatsioon 

2.6 ElektromagnetIainete rakendused: raadioside, televisioon, radarid, GPS 59,62 Elukestev õpe ja karjääri GEO 
(globaalne punktiseire). planeerimine, 

teabekeskkond 
3. Soojusnähtused 63,64,65,66 Tehnoloogia ja GEO,KEE 
3.1 Siseenergia ja soojusenergia. Temperatuur kui soojusaste. Celsiuse, Kelvini ja innovatsioon, tervis ja 

Fahrenheiti temperatuuriskaalad. ohutus 
3.2 Ideaalgaas ja reaalgaas. Ideaalgaasi olekuvõrrand. 67,69 MAT 
3.3 Isoprotsessid. 70, 71 Teabekeskkond MAT 
3.4 Gaasi olekuvõrrandiga seletatavad nähtused looduses ja tehnikas. 69 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
3.5 Mikro- ja makroparameetrid, nendevahelised seosed. Molekulaarkineetilise 69, 72, 73 KEE, 

teooria põhialused. MAT 
3.6 Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. 68 MAT 
4. Termodünaamika ja energeetika alused Keskkond ja jätkusuutIik GEO,KEE 
4.1 Soojusenergia muutmise viisid: mehaaniline töö ja soojusülekanne. 74 areng, tehnoloogia ja 

Soojusülekande liigid: otsene soojusvahetus, soojuskiirgus ja konvektsioon. innovatsioon 
4.2 Soojushulk. Termodünaamika I printsiip, selle seostamine isoprotsessidega. 75 Tehnoloogiaja GEO,KEE 

Adiabaatiline protsess. innovatsioon 
4.3 Soojusmasina tööpõhimõte, soojusmasina kasutegur, soojusmasinad looduses 78, 79 Elukestev õpe ja karjääri GEO, 

j a tehnikas. planeerimine, tehnoloogia MAT 
ja innovatsioon, keskkond 
j a j ätkusuutlik areng 

4.4 Termodünaamika II printsiip. Pööratavad ja pöördumatud protsessid looduses. 76, 77 Teabekeskkond KEE 
4.5 Entroopia. Elu Maal energia ja entroopia aspektist lähtuvalt. 80 Teabekeskkond KEE,BIO 
4.6 TermodÜllaamika printsiipide teadvustamise ja arvestamise vajalikkus. 81,82 Tehnoloogiaja 
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Energiaülekanne looduses ja tehnikas. innovatsioon 
4.7 Soojus-, valgus-, elektri-, mehaaniline ja tuumaenergia. 83 Teabekeskkond, KEE 

tehnoloogia ja 
innovatsioon 

4.8 Energeetika alused ning tööstuslikud energiaallikad. Energeetilised 85 Elukestev õpe ja karjääri 
globaalprobleemid ja nende lahendamise võimalused. planeerimine, tehnoloogia 

ja innovatsioon, keskkond 
ja jätkusuutIik areng, 
kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4.9 Eesti energiavajadus, energeetikaprobleemid ja nende lahendamise 84 Keskkond j a j ätkusuutlik 
võimalused. areng, kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Gümnaasiumi füüsikaõppega taotletakse, et õpilane: 

1) teadvustab füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uurivat teadust ja olulist 
kultuurikomponenti; 
2) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 
3) mõistab mudelite tähtsust loodusobjektide uurimisel ning mudelite paratamatut piiratust ja 
arengut; 
4) teab teaduskeele erinevusi tavakeelest ning kasutab teaduskeelt korrektselt loodusnähtusi 
kirjeldades ja seletades; 
5) oskab koguda ja töödelda infot, eristada vajalikku infot ülearusest, olulist infot ebaolulisest ning 
usaldusväärset infot infomürast; 
6) oskab kriitiliselt mõelda ning eristab teaduslikke teadmisi ebateaduslikest; 
7) mõistab füüsika seotust tehnika ja tehnoloogiaga ning füüsikateadmiste vajalikkust vastavate 
elukutsete esindajatel; 
8) oskab lahendada olulisemaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid füüsikaülesandeid, kasutades 
loodusteaduslikku meetodit; 
9) tunneb ära füüsikaalaseid teemasid, probleeme ja küsimusi erinevates loodusteaduslikes 
situatsioonides ning pakub võimalikke selgitusi neis esinevatele mõtteseostele; 
10) süvendab vaatlus- ja eksperimenteerimisoskusi ning mõõtmisvahendite kasutamise oskusi; 
11) aktsepteerib ühiskonnas tunnustatud väärtushinnanguid ning suhtub loodusesse ja 
kaaskodanikesse vastutustundlikult. 

Õpitulemused 

1) kirjeldab mõisteid gaas, vedelik, kondensaine ja tahkis; 
2) nimetab reaalgaasi omaduste erinevusi ideaalgaasi mudelist; 
3) kasutab õigesti mõisteid küllastunud aur, absoluutne niiskus, suhteline niiskus, kastepunkt; 
4) seletab nähtusi märgamine ja kapillaarsus ning oskab tuua näiteid loodusest ja tehnikast; 
5) kirjeldab aine olekut, kasutades õigesti mõisteidfaas jafaasisiire; 
6) seletab faaside muutusi erinevatel rõhkudel ja temperatuuridel; 
7) kasutab hügromeetrit; 
8) oskab füüsikalisi mõisteid kasutades seletada ilmastikunähtusi; 
9) oskab põhjendada vedelike voolavust ning pindpinevuse tekkepõhjusi; 
10) nimetab välis- ja sisefotoefekti olulisi tunnuseid, kirjeldab fotoefekti kui footonite olemasolu 
eksperimentaalset tõestust; 
11) nimetab kvantmehaanika erinevusi klassikalisest mehaanikast, seletab dualismiprintsiibi abil 
osakeste leiulaineid; 
12) tunneb mõistet seisulaine; teab, et elektronorbitaalidele aatomis vastavad elektroni leiulaine kui 
seisulaine kindlad kujud; 
13) kirjeldab elektronide difraktsiooni kui kvantmehaanika aluskatset; 
14) nimetab selliste füüsikaliste suuruste paare, mille vahel valitseb määramatusseos; 
15) kirjeldab nüüdisaegset aatomimudelit nelja kvantarvu abil; 
16) seletab eriseoseenergia mõistet ja eriseoseenergia sõltuvust massiarvust; 
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17) kirjeldab tähtsamaid tuumareaktsioone (lõhustumine Ja süntees), rõhutades massiarvu Ja 
laenguarvu jäävuse seaduste kehtivust tuumareaktsioonides; 
18) kasutab õigesti mõisteid radioaktiivsus ja poolestusaeg; 
19) kasutab radioaktiivse lagunemise seadust, et seletada radioaktiivse dateerimise meetodi 
olemust, toob näiteid selle meetodi rakendamise kohta; 
20) seletab tuumareaktorite üldist tööpõhimõtet ning tuumaenergeetika eeliseid, aga ka 
tuumatehnoloogiaga seonduvaid ohte (radioaktiivsed jäätmed, avariid jaamades ja hoidlates); 
21) nimetab ioniseeriva kiirguse liike ja allikaid, kirjeldab ioniseeriva kiirguse erinevat mõju 
elusorganismidele ja võimalusi kiirgusohu vähendamiseks; 
22) oskab kirjeldada erinevaid aatomimudeleid; 
23) nimetab astronoomia vaatlusvahendeid; 
24) seletab taevakaardi fiiüsikalise tõlgenduse aluseid ja fiiüsikalisi hinnanguid peamistele 
astraalmütoloogilistele kujutelmadele; 
25) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikesesüsteemi põhilisi koostisosi: Päike, 
planeedid, kaaslased, asteroidid, komeedid, meteoorkehad; 
26) seletab kvalitatiivselt süsteemiga Päike-Maa-Kuu seotud nähtusi: aastaaegade vaheldumist, Kuu 
faase, varjutusi, taevakehade näivat liikumist; 
27) kirjeldab Päikese ja teiste tähtede keemilist koostist ja ehitust, nimetab kiiratava energia allika; 
28) kirjeldab kvalitatiivselt Päikesesüsteemi tekkimist; 
29) kirjeldab kvalitatiivselt tähtede evolutsiooni; 
30) kirjeldab kvalitatiivselt Linnutee koostist ja ehitust; 
31) kirjeldab kvalitatiivselt universumi tekkimist Suure Paugu teooria põhjal; 
32) tunneb Eesti astronoomide tööd ning teab nende panust astrofiiüsikasse; 
33) kirjeldab galaktikate jaotust universumis ning universumi struktuuri; 
34) teab aja arvestuse aluseid; 
35) omab tehnilis-tehnoloogilises ametis kasulikke teadmisi; 
36) oskab leida asjakohast ning usaldusväärset teavet meid ümbritsevas tehnoloogilises 
keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamise kohta; 
37) tunneb loodusteaduslikku meetodi, sh uurimuslikku käsitlusviisi meid ümbritsevas 
tehnoloogilises keskkonnas ilmnevate probleemide lahendamisel; 
38)omab suulise ja kirjaliku tehnoloogilise kommunikatsiooni oskusi; 
39) oskab leida fiiüsikalis-tehnoloogilisi probleeme ja nende lahendusteid argielu 
situatsioonidest; 
40) analüüsib ja teeb põhjendatud otsuseid valitud fiiüsikalis-tehnoloogilisi näidisprobleeme 
lahendades; 
41) integreerib uued tehnoloogilised teadmised varem omandatud loodusteaduslike 
baasteadmistega ühtseks tervikuks; 
42) kirjeldab mingi fiiüsikalis-tehnoloogilise probleemi parajasti kasutuses olevat lahendust 
ning analüüsib selle eeliseid ja puudusi; 
43) teab kondensaatorite liike ning nende rakendusvaldkondi; 
44) teab, et induktiivpooli kasutatakse vastavalt magnetvälja energia salvestamiseks; 
45) mõistab fiiüsikaliste loodusteaduste ning vastavate tehnoloogiate olemust ja kohta 
ühiskonnas ning suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
46) on seesmiselt motiveeritud oma fiiüsikalis-tehnoloogiliste teadmiste elukestvaks 
täiendamiseks; 
47) oskab tuvastada mikro- ja megamaailma fiiüsikaga seonduvaid nähtusi tavaelus; 
48) oskab leida asjakohast ning usaldusväärset teavet valitud mikro- ja megamaailma nähtuste 
kohta; 
49) tunneb loodusteaduslikku meetodi, sh uurimuslikku käsitlusviisi kasutamise mikromaailmaja 
universumi seaduspärasuste tunnetamisel; 
50) oskab liigitada aineid magnetiliste omaduset põhjal; 
51) kirjeldab ferromagneetikute struktuuri ja hüstereesi; 
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52) teab magnetilise infosalvestuse põhimõtteid; 
53) seletab elektrolüüsi mehhanismi; 
54) teab Faraday I seadust; 
55) nimetab elektrolüüsi rakendamise kohta näiteid; 
56) teab, kuidas gaase elektrijuhtideks muuta; 
57) sõltumatu ja sõltuva gaaslahenduse rakendamine; 
58) kirjeldab elektromagnetlainete skaalat, määrab etteantud spektraalparameetriga 
elektromagnetkiirguse kuuluvana selle skaala mingisse kindlasse piirkonda; 
59) kirjeldab raadiolaineid ning raadioside põhimõtteid; 
60) kirjeldab valguse olemust; 
61) teab, et valgus levib sirgjooneliselt vaid ühtlass keskkonnas; 
62) tunneb valguse täieliku peegeldumise seaduspärasust; 
63) oskab tuua näiteid valguse täieliku peegeldumise rakendustest tehnikas; 
64) optiliste süsteemide: objektiiv, teleskoop, mikroskoop tööpõhimõtte tundmine; 
65) teab polariseeritud valguse omadusi ja saamist; 
66) teab polariseeritud valguse rakendusi: polaroidprillid, vedelkristallekraan; 
67) kasutab probleeme lahendades Einsteini fotoefekti võrrandit; 
68) tunneb sise- ja välisfotoefekti tekkimise tingimusi; 
69) teab fotoefekti rakendusi: päikesepatarei, fotoelement, CCD element; 
70) põhjendab valguse rõhu tekkimist; 
71) tunneb fotokeemiliste reaktsioonide rakendusi looduses; 
72) omab suulise ja kirjaliku kommunikatsiooni oskusi aatomi-, tuuma- ja kiirgusfüüsikas; 
73) oskab etteantud tekstidest leida mikromaailma füüsika probleeme; 
74) kirjeldab mingi probleemi parajasti kasutatavat lahendust ning analüüsib selle eeliseid ja 
puudusi; 
75) oskab võrrelda tuumareaktsioone keemiliste reaktsioonidega; 
76) analüüsib näidisprobleeme ja teeb põhjendatud otsuseid neid lahendades; 
77) nimetab mingi tuuma-, kiirgus- ja/või kosmosetehnoloogilise probleemi lahendusega 
kaasnevat keskkonna- ja/või personaalriski ning selle minimeerimise võimalusi; 
78) mõistab osakestefüüsika ja/või kosmoloogia heuristilist tähtsust inimkonnale ning nende 
suhestatust kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
79) tunneb tänapäeva astronoomia vaatlusmeetodeid; 
80) oskab nimetada Hubble'i teleskoobi eeliseid võrreldes reflektor- ja refraktorteleskoopidega; 
81) kirjeldab spektraalanalüüsi; 
82) selgitab Doppleri efekti; 
83) teab tuntud Eesti astronoome; 
84) tunneb kosmosetehnoloogiat ning oskab nimetada teadusuuringuid, mida viikase läbi kosmoses; 
85) tunneb kosmosetehnoloogia rakendusi: satelliitnavigatsioon, keskkonna kaugseire, satelliitside; 
86) tunneb militaartehnoloogiat; 
87) oskab nimetada kõikide maa-rühma planeetide olulisi tunnuseid; 
88) oskab nimetada kõikide hiid-planeetide olulisi tunnuseid; 
89) kirjeldab planeetide kaaslaste ning rõngaste tekkimist, koostist ja liikumist; 
90) kirjeldab mõõtmete ja liikumisviisi aspektis Päikeseüsteemi väikekehi: asteroid, komeet, 
meteoor, meteoriit; 
91) oskab anda põhjendatud hinnanguid Päikesesüsteemi kirjeldamisel kasutatavale mudelile; 
92) kirjeldab Päikese ehitust ja mõju Maale; 
93) oskab võrrelda Päikest teiste tähtedega, tuua välja samasusi ja erinevusi; 
94) tunneb tähtede põhikarakteristikute määramise viise; 
95) teab tähtede jaotumist Hertzsprungi-Russeli diagrammil; 
96) teab, millega on määratud tähtede elu ja saatus; 
97) oskab kirjeldada erinevaid tähtede süsteeme; 
98) teab kosmoloogilise ja antroopsusprintsiibi olemust; 



99) kirjeldab Universumi evolutsiooni; 
100) on seesmiselt motiveeritud täiendama oma maailmapilti kogu elu jooksul. 

Kasutatav õppekirjandus 

Põhiõpikud: 

1. H.Käämbre "Füüsika XII klassile, aatom, molekuI, kristall" 
2. A.Ainsaar "Füüsika XII klassile" 
3. JJaaniste "Füüsika XII klassile, kosmoloogia" 

Lisamaterjalid: 

1. R.Veskimäe "Universum" 
2. H.Oja "Põhjanael, retk tähtede maailma" 
3. Horisont, juuni 1997 
4. Ü.Ugaste "Füüsika gümnaasiumile, III" 

(" 
5. H.Õiglane "Füüsika X klassile, aeg, ruum, liikumine" 
6. G.Karu "Füüsika lühikursus gümnaasiumile, nüüdisaegne füüsikaline maailmapilt" 

Ülesannete kogud: 

1. M.Kask, M.Reemann "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
2. Rõmkevits "Füüsika ülesannete kogu keskkoolile" 
3. M. Tultsinski "Küsimusülesanded füüsikast" 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: Mikro- ja megamaailma füüsika planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Aine ehituse alused 1,2 KEE 
1.1 Aine olekud, nende samasused ja erinevused. Aine olekud mikrotasemel. 
1.2 Veeaur õhus. Õhuniiskus. Küllastunud ja küllastumata aur. Absoluutne ja 3 Teabekeskkond GEO 

suhteline niiskus, kastepunkt. 
1.3 Ilmastikunähtused. 7,8 Keskkond ja jätkusuutiik GEO 

areng 
1.4 Molekulaarjõud. Vedelike omadused: voolavus ja pindpinevus. 9 Tehnoloogiaja innovatsioon KEE, BIO 
1.5 Märgamine, kapillaarsus ja nende ilmnemine looduses. 4 Tehnoloogiaja innovatsioon, GEO, BIO, 

tervis j a ohutus KEE 
1.6 Faasisiirded ja siirdesoojused. 5,6 KEE 
2. Mikromaailma füüsika 10 Tehnoloogia ja innovatsioon 
2.1 Välis- ja sisefotoefekt. 
2.2 Aatomimudelid. 22 Teabekeskkond KEE 
2.3 Osakeste leiulained. K vantmehaanika. 11,12 KEE 
2.4 Elektronide difraktsioon. Määramatusseos. 13,14 
2.5 Nüüdisaegne aatomimudel. Aatomi kvantarvud. Aatomituuma ehitus. 15 KEE 
2.6 Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. 16 KEE, 

MAT 
2.7 Tuumareaktsioonid. 17 KEE, 

MAT 
2.8 Tuumaenergeetika ja tuumarelv. 20 Teabekeskkond, tehnoloogia GEO,KEE 

ja innovatsioon, elukestev 
õpe ja karjääri planeerimine, 
keskkond ja iätkusuutIik 
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areng 
2.9 Radioaktiivsus. Poolestusaeg. Radioaktiivne dateerimine. 18, 19 Teabekeskkond, tehnoloogia KEE, BIO, 

ja innovatsioon, elukestev MAT 
õpe ja karjääri planeerimine, 
tervis ja ohutus 

2.10 Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse. 21 Teabekeskkond, tehnoloogia ja BIO 
innovatsioon, elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine, keskkond ja 
jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus 

3. Megamaailma füüsika 23 Tehnoloogiaja innovatsioon AJA 
3.1 Vaatlusastronoomia. Vaatlusvahendid j a nende areng. 
3.2 Tähtkujud. Taevakaardid. Astraalmütoloogiaja füüsika. 24 Teabekeskkond KUN 
3.3 Maa ja Kuu perioodiline liikumine aja arvestuse alusena. Kalender. 34 Teabekeskkond GEO 
3.4 Kuu faasid. Varjutused. 26 Teabekeskkond 
3.5 Päikesesüsteemi koostis, ehitus ja tekkimise hüpoteesid. 25,28 Tehnoloogiaja innovatsioon 
3.6 Päike ja teised tähed. 27 Tervis ja ohutus BIO, GEO 
3.7 Tähtede evolutsioon. 29 Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.8 Galaktikad. Meie kodugalaktika - Linnutee. 30 
3.9 Universumi struktuur. 33 Tehnoloogia ja innovatsioon 
3.10 Suur Pauk. Universumi evolutsioon. 31 Teabekeskkond, tehnoloogia BIO 

ja innovatsioon 
3.11 Eesti astronoomide panus astrofüüsikasse ja kosmoloogiasse. 32 Tehnoloogiaja innovatsioon, AJA 

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine, kultuuriline 
identiteet 

---
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: Füüsika ja tehnika planeeritud tundide arv: 35 

õ 'ppeslSU 

Jrk T d I d -h· _. t d Oodatavad L··b· d d .. eema ,a ateema ,po ImOlS e - . I d a Iva teema LÕImmg 
nr 0PItu emuse 
1. Aero- ja hüdrodünaamika 35,36 Tehnoloogiaja MAT 
1.1 Keskkonna takistusjõud. Teised õhusõidukile mõjuvad jõud. innovatsioon 
1.2 Vedelike voolamine torudes. 40 Tehnoloogiaja KEE, MAT 

innovatsioon 
1.3 Inimese ja looma vereringe, diastoolne ja süstoolne vererõhk. 39 Tervis ja ohutus BIO 
1.4 Hüdroturbiin. 37 Keskkond ja GEO 

j ätkusuutlik areng 
2. Ebatavalised faasid ja faasisürded 40 Tehnoloogia ja KEE 
2.1 Gaaside veeldamine. Madalate temperatuuride saamine. innovatsioon 
2.2 Krüovedelikud ja krüogeenika. Allajahutatud ja ülekuumendatud vedelikud. 41 Tervis ja ohtus. BIO, KEE 

Tehnoloogiaja 
innovatsioon 

2.3 Härmatumine (sublimatsioon), aine sulamistemperatuuri sõltuvus rõhust. 37,38 Teabekeskkond GEO, KEE 
Süsihappelumi ja teised mitte-H20 jääd. 

2.4 Lahus ed ja faasisiirded. 41 Teabekeskkond KEE 
3. Kondensaator ja induktiivpool 43 Tehnoloogiaja MAT 
3.1 Plaatkondensaatori mahtuvus. Kondensaatorite ehitus ja liigid. innovatsioon 
3.2 Laetud kondensaatori energia. Kondensaatorite kasutusnäited. 42 Tehnoloogiaja MAT 

innovatsioon 
3.3 Pikaja peenikese pooli induktiivsus. Vooluga induktiivpooli energia. 44 Teabekeskkond MAT 
3.4 Ülijuhtiva mähisega elektromagnetid ja nende kasutamine. 45 Tehnoloogia ja KEE 

innovatsioon 
4. Juhid ja dielektrikud 46 Tervis ja ohutus BIO, KEE 
4.1 Dielektrikute polarisatsioon. Varjestamine. 
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4.2 Aine dielektriline läbitavus. Piesoelektrikud ja ferroelektrikud. 47 Teabekeskkond KEE 
4.3 Rakendused: piesoelektrilised andurid ja täiturid, elektronkaal, kvartskell. 48,49 Tehnoloogia ja KEE 

innovatsioon 
5. Ainete magnetilised omadused 50 Teabekeskkond KEE 
5.1 Aine magnetiline läbitavus. Dia- ja paramagneetikud. 
5.2 Kõvad ja pehmed ferromagneetikud. F erromagneetiku domeenstruktuur ja 51 Teabekeskkond KEE 

hüsterees. 
5.3 Rakendused: elektromagnetid ja magnetiline infosalvestus. 52 Tehnoloogiaja MUUSIKA 

innovatsioon 
6. Elektrivool vedelikes ja gaasides 53,54 Teabekeskkond KEE,MAT 
6.1 Elektrolüüs. Faraday I seadus elektrolüüsi kohta. 
6.2 Elektrolüüsi rakendusnäiteid. 55 Tehnoloogiaja KEE 

innovatsioon 
6.3 Sõltuv ja sõltumatu gaaslahendus. Kasutusnäited. 56,57 Tehnoloogia ja KEE 

innovatsioon 
7. Elektromagnetvõnkumised ja -lained 58 Tervis ja ohutus BIO 
7.1 Võnkering. Elektromagnetlainete tekitamine. Elektromagnetlainete skaala. 
7.2 Raadiolained ja nende levimine. Raadioside põhialused. 59 Teabekeskkond GEO 
7.3 Raadiolokatsioonja GPS. Nüüdisaegsed sidevahendid. 39,41 Tehnoloogia ja GEO 

innovatsioon 
8. Optilised seadmed 60,61 Teabekeskkond BIO, GEO 
8.1 Valguskiir. Valguse sirgjooneline levimine. 
8.2 Valguse täielik peegeldumine. Valgusjuhid j a nende kasutamine. 62,63 Tehnoloogiaja 

innovatsioon 
8.3 Optilised süsteemid (objektiiv, teleskoop, mikroskoop), nende lahutusvõime. 64 Elukestev õpe ja BIO, GEO 

karjääri 
planeerimine 

8.4 Polariseeritud valgus ja selle saamine. Rakendused: polaroidprillid ja 65,66 Tehnoloogia ja BIO 
vedelkristallekraan. innovatsioon 
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Õppeaine: Füüsika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 
Kursuse või teema 
j ärj ekorranumber: 

I Kursuse või 
3. (7.) teema nimetus: Teistsugune füüsika 

Õ~eslsu 

Jrk I Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

1. I Fotoefekt 
1.1 Punapiir. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. 
1.2 I Footoni parameetrid. Välis- ja sisefotoefekt. 
1.3 I Fotoefekti rakendused: päikesepatarei, fotoelement, CCD element. 

1.4 I Valguse rõhk. Fotokeemilised reaktsioonid. 

2. I Tuumafüüsika 
2.1 Nukleonid. Tuumajõud. Isotoobid. 
2.2 I Massidefekt. Seoseenergia. Eriseoseenergia. 
2.3 I Tuumareaktsioonid: sünteesireaktsioonja lagunemisreaktsioon. 

Sünteesireaktsioon looduses ja selle perspektiivid energiatootmise!. 
2.4 I Uute raskete elementide süntees. Osakeste eraldumine 

lagunemisreaktsioonides. 
2.5 I Radioaktiivsus. Ahelreaktsioon. 

3. I Astronoomia ajalugu ja metoodika 
3.1 Astronoomias kasutatavad vahendid j a nende areng. 
3.2 I Optiline astronoomia j a raadioastronoomia. 

3.3 I Kosmilise kiirguse mõõtmine. Hubble'i kosmoseteleskoop. 

3.4 I Spektraalmõõtmised. Doppleri efekt. 
3.5 I Astronoomia ja kosmoloogia Eestis. 

Oodatavad 
õpitulemused 
67 

68 
69 

70, 71 
72 

73 
74, 75 

76 

77 

78 

79 

80 

81,82 
83 

~ 

Õppetundide arv kokku: 
Kursusele või teemale 
planeeritud tundide arv: 

Läbivad teemad 

Teabekeskkond 

Tehnoloo gia j a innovatsioon 
Keskkond ja jätkusuutIik 
areng 
Tervis ja ohutus 
Teabekeskkond 

Tehnoloogia ja innovatsioon 
Keskkond j a jätkusuutIik 
areng. Väärtused ja kõlblus 
Tehnoloogiaja innovatsioon 

Tervis ja ohutus. Keskkond ja 
j ätkusuutlik areng 
Tehnoloogiaja innovatsioon 

Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 
Tervis ja ohtuts. Tehnoloogia 
ja innovatsioon 
Teabekeskkond 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

105 

35 

Lõiming 

KEE,MAT 

KEE 
GEO,KEE 

BIO 
BIO, KEE 

KEE 
BIO, GEO, 
KEE 
KEE 

BIO, GEO, 
KEE 
AJA 

GEO 

BIO,MAT 

KEE 
AJA 
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4. Kosmosetehnoloogia 74 Tehnoloogiaja innovatsioon BIO, GEO 
4.1 Kosmoselende võimaldav tehnika. Mehitatud kosmoselennud. 
4.2 Tehnoloogilised piirangud kosmilistele kauglendude1e. Teadusuuringud 84 Teriv ja ohtus. Tehnoloogia ja BIO, GEO 

kosmoses. innovatsioon 
4.3 Kosmosetehnoloogia rakendused: satelliitnavigatsioon, keskkonna 85,86 Tehnoloogia ja innovatsioon. GEO, ÜHI 

kaugseire, satelliitside. Militaartehnoloogiad kosmoses. Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

5. Päikesesüsteem 87 Teabekeskkond GEO 
5.1 Maa-rühma planeedid. 
5.2 Hiidplaneedid. 88 Teabekeskkond GEO 
5.3 Planeetide kaaslased ja rõngad. 89 Teabekeskkond GEO 
5.4 Päikesesüsteemi väikekehad. 90 Teabekeskkond GEO 
5.5 Planeedisüsteemide tekkimine ja areng. 91 Teabekeskkond GEO 
6. Tähed 92 Tervis ja ohutus. Tehnoloogia BIO, KEE 
6.1 Lähim täht Päike. Päikese atmosfääri ehitus. ja innovatsioon 
6.2 Aktiivsed moodustised Päikese atmosfääris. Tähtede siseehitus. 93 Teabekeskkond GEO,KEE 
6.3 Tähesuurus. Tähtede põhikarakteristikud: temperatuur, heledus, raadius ja 94 Tehnoloogiaja innovatsioon KEE 

mass. 
6.4 Hertzsprungi-Russelli diagramm. Muutlikud tähed ja noovad. 95 Teabekeskkond KEE,MAT 
6.5 Valged kääbused, neutrontähed, mustad augud. Tähtede areng. 29,96 Teabekeskkond KEE 
7. Galaktikad 30 Teabekeskkond GEO,MAT 
7.1 Linnutee koostisosad ja struktuur. 
7.2 Täheparved. Galaktikad. Galaktikate parved. 97 Teabekeskkond GEO 
7.3 Universumi kärgstruktuur. Tume aine ja varjatud energia. 32 Elukestev õpe ja karjääri KEE 

planeerimine 
8. Kosmoloogilised mudelid 98 Väätused ja kõlblus. BIO 
8.1 Kosmoloogiline printsiip. Antroopsusprintsiip. Tehnoloogia ja innovatsioon 
8.2 Universumi evolutsioon. 99, 100 Teabekeskkond BIO, GEO 
8.3 Suure Paugu teooria ning selle fiiüsikalised alused - kosmoloogiline 31 Tehnoloogia ja innovatsioon BIO, GEO, 

punanihe ja reliktkiirgus. KEE 
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Õppeaine: Keskkond ja tervis 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: I GIL 

Õppe-eesmärgid 

• Suurendada õpilaste teadmisi ümbritsevast keskkonnast ja seda muutvatest 
teguritest 

• Luua seoseid muutuva keskkonnaja tervise vahel 
• Luua seoseid toitumise, sportliku elustiili ja tervise vahel 
• Selgitada kahjulike elustiilide mõju tervisele 

Õpitulemused 

1. Omab olulisi keskkonnaalaseid teadmisi ja oskab analüüsida levinumaid 
keskkonnaprobleeme 

2. Tunnetab enda rolli ümbritsevas keskkonnas ja oskab hinnata enda mõju selle 
muutustele 

3. Tajub enda ümber probleemseid kohti, mille mõjud põhjustaksid riske tervises 
4. Teab ja tunneb positiivseid elustiile ja oskab neid väärtustada - sport, õige 

toitumine, puhkus 
5. Mõistab negatiivsete elustiilide tagajärgi ning seostab neid olulisemate 

tervisekahjustustega 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Pia Anttila jt. Globaalsed keskkonnaprobleemid. Tallinna Tehnikaülikool1996. 
2. Satu Lehto jt. Parema keskkonna nimel. Tallinna Tehnikaülikool 2001. 
3. Markku Ahotupajt. Muutuv keskkondja tervis. Tallinna Tehnikaülikool1996. 
4. Rein Jalak. Taastumine ja tervislik toitumine. Tallinn 2011. 
5. Rein Jalakjt. Kehalised võimedja organism. Tallinn 2008. 
6. Rein Jalakjt. Sportlase toitumine. Tallinn 2005 (2006). 
7. Jaak Jürimäe. Treeninguõpetus. Tartu 2011. 
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Õppeaine: Keskkond ja tervis 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

--- .... 

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
I Keskkond, energia, mateeria, aine, keskkonnaprobleem, globaalsus, inimkond, osoon, Omab olulisi Keskkond ja Bioloogia, 

keskkonnareostus, saaste ja reostuse erinevus. keskkonnaalaseid jätkusuutiik areng keemia, fiiüsika 
teadmisi ja oskab 
analüüsida levinumaid 
keskkonnaprobleeme 

2 Keskkonnarnuutus, indiviidi panus, keskonnamõju Tunnetab enda rolli Keskkond ja Bioloogia, 
ümbritsevas keskkonnas jätkusuutiik areng keemia, fiiüsika 
ja oskab hinnata enda 
mõju selle muutustele 

3 Tervis, organism, haigus, tervisekahjustus, terviserisk Tajub enda ümber Tervis ja ohutus Bioloogia, 

probleemseid kohti, keemia, fiiüsika, 

millemõjud kehaline 
kasvatus 

põhjustaksid riske 
tervises 

4 Elustiil, fiiüsiline koormus, tervisesport, harrastussport, tippsport, ületreening, doping, Teab ja tunneb Tervis ja ohutus Bioloogia, 
toitumine, toidulisand, E-aine, mahetoit, telVishoid, vaimne puhkus, fiiüsiline puhkus. positiivseid elustiile ja keemia, fiiüsika, 

oskab neid väärtustada- kehaline 
sport, õige toitumine, kasvatus 
puhkus 

5 Alkohol, psühhotroopsed ained, füsioloogiline sõltuvus, psühholoogiline sõltuvus, stress, Mõistab negatiivsete Tervis ja ohutus Bioloogia, 
depressioon. elustiilide tagajärgi ning keemia, fiiüsika, 

seostab neid olulisemate kehaline 
tervisekahjustustega kasvatus 
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Õppeaine: Keskkonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Omab ülevaadet keskkonnateguritest ja nendevahelistest seostest 
• Arendab oma keskkonnateadlikkust 
• väärtustab keskkonda 
• Tutvub positiivse, tervisliku ja keskkonnasõbraliku eluviisiga 
• näeb säästliku arengu võimalusi 
• saab aru reostusprobleemidest 
• Arendab isiklikku vastutustunnet 
• saab teadmisi lokaalsetest j a regionaalsetest keskkonnaprobleemidest 
• Väärtustab mitmekesisust looduses, sotsiaalses ja kultuurikeskkonnas 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab keskkonna mõistet, keskkonnategureid 
2. Omab ülevaadet organismidevahelistest suhetest ja seostest ümbritseva 

keskkonnaga. 
3. Tunneb süsiniku- ja lärnrnastikuringet, oskab tuua näiteid teistest aimeringetest 

looduses. 
4. Iseloomustab õhku ja mulda elukeskkondadena, oskab iseloomustada nendega 

seotud tähtsamaid keskkonnaprobleeme. 
5. Oskab iseloomustada toiduvõrgustikke ja koostada toiduahelaid. 
6. Oskab iseloomustada vesikeskkonda. 
7. Teab keskkonnamürkide mõju organismidele., nende vältimise võimalusi. 
8. Oskab lihtsa meetodi abilleida ökoloogilist jalajälge. 
9. Oskab põhjendada keskkonnakaitse vajalikkust. 
10. Tunneb ökosüsteemi mõistet ja oskab iseloomustada peamisi ökosüsteeme. 
11. Oskab iseloomustada jõe ja järve ökosüsteemi 
12. Tunneb Läänemerd kui ökosüsteemi, oskab iseloomustada sealseid 

organismidevahelisi suhteid. 
13. Teab Läänemere keskkonnaprobleeme, nende põhjusi ja võimalikke lahendusi. 
14. Oskab iseloomustada metsa ökosüsteemi. 
15. Teab metsade kui Eesti ühe peamise loodusvara tähtsust ja sellega seotud 

probleeme. 
16. Tunneb soo ökosüsteemi, selle tähtsust ja kaitsmise vajadust. 
17. Oskab iseloomustada niite kui eesti liigirikkamat ökosüsteemi, teab nende 

säilimise seoseid inimtegevusega. 
18. Tunneb bioindikatsiooni mõistet j a tähtsust keskkonna puhtuse hindamisel. 
19. Tunneb samblikke ja nende tähtsust õhu puhtuse määramisel. 
20. Oskab läbi viia praktilist tööd lihhenoindikatsiooni meetodil. 
21. Teab bioloogilise mitmekesisuse mõistet, tähtsust 



22. Oskab iseloomustada Eesti looduse mitmekesisust 
23. Teab Eesti looduskaitsealasid, kaitsealuseid liike 
24. Teab Eesti keskkonnakaitse strateegia põhimõtteid 
25. Tunneb oma kodukoha tähtsamaid looduskaitsealuseid objekte. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Timo Vuorisalo jt. Keskkonnaökoloogia. 1995. 
2. Pia Anttila jt. Globaalsed keskkonnaprobleemid. 1996. 
3. Risto Santti jt. Muutuv keskkond ja tervis. 1996. 
4. Külli Kalamees. Bioloogia 11. klassile. 1992. 
5. Matti Leinonen. Läänemeri. 1992. 
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Õppeaine: Keskkonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Keskkond. Aineringed planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P [JesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemade Lõiming 
nr. 
1. Keskkond. Ökoloogia. Abiootilised tegurid. 1 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng 
2. Organismidevahelised suhted. Biootilüed keskkonnategurid. 2 bioloogia 
3. Ökosüsteem, elukooslus, populatsioon. 1,2 
4. Troofilised tasemed, toiduahelad, ökoloogilised püramiidid, suktsessioonid 2,5 
5. Aineringed looduses 3 keemia 
6. Ohkkeskkond, õhuga seotud keskkonaprobleemid 4 Teabekeskkond geograafia 
7. Muldkeskond, mulla reosumine 4 geograafia 
9. Vesikeskond, veereostus 6 Keskkond ja Geograafia 

jätkusuutlik areng keemia 
10. Ökoloogiline jalajälg 8 arvutiõpetus 
11. Keskkonnamürgid, nende vältimise võimalused, tervislik elukeskkond 7 Tervis ja ohutus keemia 
12. Keskkonnakaitse vajalikkus, selle seos tervisliku eluviisiga 8,9 Väärtused ja bioloogia 

kõlblus 
---
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Õppeaine: Keskkonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Ökosüsteemid. Keskkonnakaitse planeeritud tundide arv: 35 

õ p peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemade Lõiming 
nr. 
I. Järve jajõe ökosüsteemid, nende võrdlus 10,11 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutlik areng keemia 
2. Läänemere ökosüsteem 10,12,13 Elukestev õpe ja geograafia 

karjääri 
planeerimine 

3. Metsa ökosüsteem 10,14, 15 Teabekeskkond bioloogia 
4. Soo ja niidu ökosüsteemid 10, 16, 17 
5. Bioindikatsioon, lihhenoindikatsiooni meetod 18, 19,20 Tervis ja ohutus bioloogia 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

6. Loodus- ja keskkonnakaitse 21,22,23,24 geograafia 
7. Bioloogiline mitmekesisus ja looduskaitse 21,22 Keskkond ja bioloogia 

jätkusuutlik areng 
9. Piirkondlik looduskaitse, kaitsealused objektid Tallinnas. 25 
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

I Klass: IG2 

• tuleks toime arvuti kasutamisega uurimistööd tehes, sh andmeid kogudes, töödeldes ja 
analüüsides ning uurimistulemusi esitades; 
• suudaks andmete kogumiseks ja töötlemiseks valida sobivad meetodid ning tarkvara; 
• suudaks püstitada mõttekaid hüpoteese ja katsetada nende kehtivust; 
• suudaks kogutud uurimisandmete põhjal tehajäreldusi ning neid põhjendada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
I) leiab info sobivast allikast, hindab selle usaldusväärsust ja koostab korrektse viitekirje; 
2) viitab tekstis allikatele korrektselt; 
3) oskab kasutada erinevaid infokatalooge ESTER, ISE, EBSCO jt 
4) koostab erinevaid küsimuse tüüpe ja vastuste skaalasid sisaldava veebipõhise küsimustiku; 
5) korraldab veebipõhise ankeetküsitluse; 
6) esitab küsitluse teel kogutud andmestiku elektroonilise andmetabelina; 
7) kodeerib, sorteerib ja filtreerib andmed andmetabelis ning koostab andmetabeli põhjal 
risttabeli ja sagedustabeli ning erinevat tüüpi diagramme; 
8) esitab kirjeldavad ja statistilised karakteristikud (keskmised, standardhälve, miinimum, 
maksimum, kvartiilid) koos oma selgitustega; 
9) hindab hüpoteesi üldistatavust valimilt üldkogurnile ning nullhüpoteesi kehtivust sobivalt 
valitud testi abil; 
10) oskab tulemusi esitada digrammidel; 
11) vormistab korrektselt uurimisaruande; 
12) koostab uurimisaruande põhjal esitluse; 
13) arvutiga loodud mateIjalide tehniline teostus, esteetilisus ja originaalsus; 
14) mõtestab lahti praktilise tegevuse oma töös; 
15) internetibrauseritega ja veebikeskkondadega tutvumine; 
16) andmestiku kodeerimine; 
17) interneti otsingumootorite kasutamine; 
18) oskus moodustada kategooriaid; 
19) oskab vormindada tabeleid, jooniseid jms; 
20) teksti- ja tabeltöötlusprogrammidega tutvumine ja töötamine; 
21) oskab vormistada demonstratsioonesitlust suurel ekraanil; 
22) teab kaitsekõne ja esitIuse koostamise nõudeid; 
23) oskab oma uurimistööd klassikaas1aste1e atraktiivseIt, aga samas korrektselt esitleda. 

Kasutatav õppekirjandus 

Maigi Vija, Kadri Sõrmus "Uurimistöö kirjutajale", kirjastus Atlex AS, 2012 
Arvuti kasutamine uurimistöös e-õpik: http://aku.opetaja.ee/opik/ 
http://aku.opetaja.ee/opetajale/ 
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Õppeaine: Arvuti kasutamine uurimistöös (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema .1 Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Arvuti kasutamine uurimistöös planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Infootsing internetis ja raamatukogus. 1, 15 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
1.1 Töö allikategaja viitamine. karjääri planeerimine 
1.2 Viitekirje vonnistamine ning viidete haldamine spetsiaalse tarkvara abil. 2 Teabekeskkond. ARV 

Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

1.3 Erinevate infokataloogide kasutamine (ESTER, ISE, EBSCO) 3, 17 Teabekeskkond. ARV 
Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

2. V urimisandmete kogumine. 11 Teabekeskkond 
2.1 Tunnuste tüübid. 
2.2 Küsimuste tüübid ja vastuste skaalad. 4 Teabekeskkond EKE 
2.3 Veebipõhise küsimustiku koostamine spetsiaalse tarkvara abil. 5 Tehnoloogiaja ARV 

innovatsioon 
-3. Andmetöötluse alused. 6 Tehnoloogia ja ARV,MAT 
3.1 Andmetabeli koostamine tabelarvutustarkvara abil. innovatsioon 
3.2 Andmete 7 Tehnoloogiaja ARV,MAT 

kodeerimine, sorteerimine ja filtreerimine, sagedustabeli ja risttabeli koostamine. innovatsioon 
3.3 Kirjeldav 8 Teabekeskkond ARV,MAT 

statistika: keskväärtus, mood, mediaan, standardhälve, kvartiilid. 
3.4 Andmete visualiseerimine diagrammide abil. 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4. Järeldav statistika. 9 Teabekeskkond MAT 
4.1 Üldistus valimilt üldkogumile, usaldusnivoo, nullhüpotees, statistiliselt 

olulise erinevus e tuvastamine. 
4.2 Statistiliselt olulise erinevus e tuvastamine 14 Teabekeskkond MAT 
5. Andmetöötlus kvalitatiivse uuringu puhul. 16 Teabekeskkond. ARV,MAT 
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5.1 Andmestiku kodeerimine Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine 

5.2 Kategooriate moodustamine. 18 Teabekeskkond ARV 
6. Uurimisaruande vormindamine. 19 Teabekeskkond Kõik õppeained 
6.1 Tabelid, joonised. 
6.2 Sisukord, indeks, päis, jalus, joonealused märkused. 20 Teabekeskkond EKE 
6.3 Uurimisaruande põhjal esitIuse koostamine. 21 Tehnoloogia ja EKE,ARV 

innovatsioon 
7. Kaitsmine 22 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 
7.1 Kaitsmise sisu ja ülesehitus. karjääri planeerimine 
7.2 Avalik esinemine. 23 Elukestev õpe ja Kõik õppeained 

kaIjääri planeerimine 
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Õppeaine: Joonestamine (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• tunneb huvi tehnika, tehnoloogia ja disaineri loova töö vastu, saab aru selle 

rakenduslikust tähtsusest ning on motiveeritud iseseisvaks õppeks 
• arendab kujutlusvõimet, mõtlemist, graafilist kirjaoskust, loovust ja täpsust 
• omandab süsteemse ülevaate ruumigeomeetrilistest objektidest ja 

probleemülesannete graafilistest lahendusmeetoditest ning kasutab korrektset 
joonestamisalast sõnavara 

• kasutab iseseisvalt erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid joonestamisalase teabe 
leidmiseks 

• saab ülevaate joonestamisalase teabe rakendamisega seotud elukutsetest 

Õpitulemused 

Õpilane 
l. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

väärtustab joonestamisalaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid tehnika- ja 
tehnoloogiaalase kirjaoskuse oluliste komponentidena 
on omandanud süsteemse ülevaate jooniste vormistamise, projekteerimise, 
jooniste saamise meetodite ja ruumigeomeetriliste objektide kohta 
analüüsib ning kirjeldab joonise järgi objektide kuju ja suurust, objekti osade 
vastastikust asendit ja asukohta ruumis 
analüüsib ning hindab projektsioonide lihtsust, mõõdetavust ja piltlikkust 
lahendab ruumigeomeetrilisi probleeme 
on omandanud ülevaate joonisega esitatud graafilise teabe erinevatest 
esitusvõimalustest 
on omandanud arenenud ruumikujutluse, tähelepanu ja iseseisva mõtlemise võime 
toob näiteid joonestamise rakendusvaldkondade kohta ning selgitab 
joonestamisalaste teadmiste ja oskuste osa tehnika- ja tehnoloogiateaduses, 
disainis ja igapäevaelus 

Kasutatav õppekirjandus 

1. u. Asi "Tehniline j oonestamine" 
2. T. Hunt, S. Letunovits, H. Annuka "Kujutava geomeetria algkursus"Tallinn 2010 
3 . Merike Rehepapp "Disainispikker" 
4. E. Kogermann, V. Tapper, K. Tihase "Joonestamine üldhariduskoolile" 
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Õppeaine: Joonestamine (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: _ "-1. (1.) teema nimetus: .. planeeritud tundide arv: 35 

~-_ .. __ ._---- - - -

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1 Kujutav geomeetria- jooniste lugemine ja vormistamine- joonte liigid, kirjanurk, mõõtmestam, Oskab joonist vormist ja Tehnol ja innov. eluk. Mat 

formaat, eskiis, normkiri lugeda, tunneb normkirja õpe ja karjääri plan 
2 Tahkkeha kolmvaade- mõõtkava, projekteerimine, Monge"i meetod, mõõtaheI, mõõtarv, Oskab projekteerida, Tehnol ja innovats, mat 

mõõtnool, ruuminurk, teljestik, paralleelprqjektsioon, kaldprojektsioon, ristprojekts, ekraan tunneb proj. meetodeid keskk. ja jätk. areng 
3 piltkujutis- ristisomeetria, kabinetprojektsioon, moondetegur, aksonomeetria, moondetegur, Oskab joonest Tehnol ja innovats, mat 

ovaal, ellips, varjatud kontuurjooned, hulktahukas, liittahukas, kolmvaade aksonomeetriast piltkujutist keskk. ja jätk. areng 
4 lõiked, lõiked piltkujutisel- Murtud lõige, ristlõige, kohtlõige, astmeline lõige, pealekantud Oskab joonest. lõikeid Tehnol ja innovats, mat 

lõige, piltkujutise mõõtmestamine, lõiketasapinna tähistamine, poolvaade-poollõige keskk. ja jätk. areng 
5 Sujuvühendid- käändühendus, lookühendus, puutuja Oskab konstrueerida Tehnolja innovats, mat 

sujuvühendeid keskk. ja jätk. areng 
6 Kujutav geomeetria tahkkeha pinnalaotus- väljalõige, külgpind, originaalvorm, kaldtahk Oskab joonestada Tehnol ja innovats, mat 

tahkkeha pinnalaotust keskk. ja jätk. areng 
7 Kujutav geomeetria pöördkeha pinnalaotus- pöördkeha moodul Oskab joonestada Tehnol ja innovats, mat 

pöördkeha pinnalaotust keskk. ja jätk. areng 
8 Ehitusjoonis, tingmärgid, mõõtkava, plaan, lõige, vaade, kõrgusmärk, hoone elemendi Oskab lug ehitusjoonist, Tehnol ja innovats, Mat, geo 

leppemärgid tunneb mõõtkava keskk.jajätk. areng 
9 Topograafiline plaan, leppemärgid- samakõrgusjooned, mõõtkava Oskab lugeda topog. Tehnol ja innovats, Mat, geo 

Joonist, tunneb mõõtkava keskk. ja jätk. areng 
10 Tootedisain- uuring, makett, toode, sihtgr, ergonoomika, analüüs, semiootika, esitlus, pitching Teab Eesti disainereid, Teabekeskk. väärt. ja Ajal, ühisk, loo I 

autoriõig, mõistab disaini kõlblus, kod a ja ette~ _. - I 
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Õppeaine: Loodusteadused, tehnoloogia j a ühiskond 
(valikaine) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 

1. mõistab loodusteaduste rolli igapäevases elus.; 
2. arendab probleemide lahendamise ja otsuste tegemise oskust; 
3. oskab teha põhjendatud ja asjatundIikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi aspekte; 
4. kasutab interdistsiplinaarse iseloomuga probleemide lahendamisel nii olemasolevaid teadmisi 

erinevatest loodusteaduslikest õppeainetest kui ka omandab uusi teadmisi; 
5. rakendab varem loodusteaduslikes õppeainetes omandatud teadmisi uutes, kõrgemat j ärku mõtlemist 

nõudvates kontekstides ja omandab uusi interdistsiplinaarseid teadmisi, lähtudes nüüdisaegsete 
sotsiaalteaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
I) leiab loodusteaduslikke probleeme sotsiaalse kandepinnaga argielusituatsioonidest; 
2) teeb põhjendatud otsuseid, lahendades sotsiaal-teaduslikke probleeme; 
3) seostab uued interdistsiplinaarsed teadmised varem omandatud 
loodusteaduslike teadmistega ühtseks tervikuks, 
4) selgitab käsitletud sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikku tausta 
nüüdisaja teaduse kontekstis; 
4) koostab loodusteadusliku sisuga kriitilise essee argieluprobleemide teemal; 
5) mõistab teaduse ja tehnoloogia olemust ja kohta ühiskonnas ning suhestatust 
kooli loodusteaduslike õppeainetega; 
6) toob näiteid ainetevaheliste sotsiaal-teaduslike situatsioonide kohta ühiskonnas 
ning esitab nende lahendamise skeeme, sh tuginedes mõistekaardi metoodikale; 
7) oskab kavandada sotsiaal-teaduslike probleemide lahendamist meeskonnatöös 
ning hinnata lahenduste riskitegureid; 
8) näitab oskust ja tahet töötada meeskonnas ning sallivust kaaslaste arvamuse 
suhtes; 
9) väärtustab uurimisel põhinevat probleemide lahendamist; 
10) oskab leida uusi võimalusi uurimuslikuks õppeks; 
11) oskab väärtustada elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
12) mõistab tehnoloogia arengu mõju majandusele; 
13) on seesmiselt motiveeritud loodusteaduslikke teadmisi kogu elu täiendama. 
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Õppeaine: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
m õpitulemused 
1. Tervislik toitumine 1,2,3 Tervis ja ohutus Bioloogia, fiiüsika , 

teabekeskkond maateadus, 
kultuurilugu 

2 .. Miks valmistada kodus kosmeetilisi vahendeid? 3,4,5 Tervis ja ohutus, Bioloogia, fiiüsika , 
Tehnoloogia ja innovatsiooll, kultuurilugu, 
karjääri planeerimine esteetika 

3. Kitosaan kui rasva siduja 1,6,7,8 Tervis ja ohutus, Bioloogia, fiiüsika, 
keskkonda säästev tarbimine, tehnoloogiaõpetus, 
jätkusuutlik tarbimine kunstiõpetus 

4. Lõhnad 9,10,11,13 Tervis ja ohutus Füüsika, 
teabekeskkond kasitöö ja kodundus, 
ettevõtlikkus ja kodaniku tehnoloogiaõpetus, 
algatus, maateadus 

5. Nafta 4,5,7,8,12,13 Keskkonda säästev tarbimine, Majandusõpetus, 
innovatsioon. ühiskonnaõpetus, 
Energiaküsimus kui eluküsimus. maateadus 
Ettevõtlikkus ja kodaniku 
algatus, katjääri planeerimine 

--
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Ainevaldkond "Sotsiaalained" 

Õppeained: 

ajalugu 
ühiskonnaõpetus 

inimeseõpetus 
geograafia (inimgeograafia) 

psühholoogia 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasenaja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja 
isikute kaudu; 

• oskab luua seoseid Eesti ajaloo, Euroopa ja maailma ajaloo poliitika ja sündmuste 
vahel; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest ja arvamusest; 

• kasutab empaatiat; suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. Tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 
8. selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal 

ning mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval; 
9. tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja 

keisririigi toimimise põhimõtteid; 
10. iseloomustab religiooni osa inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu; 
11. iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri 

ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega 
ning hindab neid kriitiliselt; 

12. näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenisHiku kultuuri levikuala ning Rooma riigi 
laienemist; 

13. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis; 
14. iseloomustab keskaja ühiskondaja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja 

erinevaid teabeallikaid; 
15. iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste 

mõttemaailma kujundajana; 
16. teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris 

linnaühiskond; 
17. iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit; 
18. teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 
19. iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust; 
20. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute 

muutumist uusajal; 
21. iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja 

reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid; 
22. teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 
23. iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste 

igapäevaelule; 
24. näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 
25. tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 
26. teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning 

eluolu muutuste alusel; 
27. tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku korraldust ning 

uskumusi ja vaimulaadi; 
28. iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid 

mõjutusi; 
29. iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 
30. analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast; 
31. tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil; 

iseloomustab suhteid naaberriikidega; 
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32. analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina; 
33. iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja 
Euroopa ajaloo vahel keskajal; 

34. iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti 
kultuurile, vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist 
järjepidevust; 

35. analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaidja teisi teabetekste; 
36. iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb 

suurriikide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 
37. selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel 

sõja osaliste tegevust; 
38. teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal; 
39. iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi 

mentaliteedis ning vaimuelus. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kõiv, Mati. Inimene, ühiskond, kultuur I. Avita, 2006. 
2. Laur, Mati; Kõiv, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur II. Avita, 2007. 
3. Laur, Mati; Tannberg, Tõnu. Inimene, ühiskond, kultuur III. Avita, 2009. 
4. Vemant, Jean-Pierre (koostaja). Vana-Kreeka inimene. Avita, 2001. 
5. Le Goff, Jaques (koostaja). Keskaja inimene. Avita, 2002. 
6. Villari, Rosario (koostaja). Barokiajastu inimene. Avita, 2000. 
7. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999. 
8. Mäesalu, A., Lukas T., Laur M., Tannberg T. Eesti ajalugu I. Avita, 1997. 
9. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
10. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001. 
11. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002. 
12. CD-ROM Maailmaja Eesti ajalugu. Esiaeg. Vanaaeg. Keskaeg. AS Bit, 2001 
13. Laar, Mart (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvas XX sajandil. Avita, 2000 
14. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000. 
15. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Üldajalugu planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming m 
1. Vanaaeg. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 

1.1 Kreeka linmiigid. 11,12. karjääri planeerimine matemaatika, 
Kreeka linnriigid: valitsemine, kodanikkond, eluolu. Sparta ja Ateena. Hellenid ja barbarid: 2. Kodanikualgatus ja geograafia, 
hellenite kasvatus, haridus j a igapäevaelu. ettevõtlikkus kunst, kehaline 
1.2 Kreeka kultuur. 3. Kultuuriline kasvatus. 
Kreeka kultuur: mütoloogia ja religioon. Homerose eeposed. Ajalookirjutuse algus. identiteet 
Kõnekunst. Teater. Filosoofia: Sokrates, Platon, Aristoteles. Olümpiamängud. Makedoonia 4. Teabekeskkond 
tõus ja hellenism: Aleksander Suur. 
1.3 Rooma riigi teke. Rooma vabariikja selle korraldus. 
Rooma tõus suurriigiks: armee. Caesar. Keisrivõimu kehtestamine: Augustus. Lääne-Rooma 
ja Ida-Rooma. Rooma ühiskond ja eluolu: perekond, kasvatus ja haridus. Rooma õigus. 
Rooma kui antiikaja suurlinn. Ehituskunst. 
1.4 Religioon: ristiusu teke ja levik ning tõus riigiusuks. Antiiktsivilisatsioonide saavutused ja 
tähtsus maaihna ajaloos. 
Nimed: Perikles, Aleksander Suur, Romulus, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus; 
Mõisted polis, aristokraatia, türannia, demokraatia, heIlen, barbar, kodanik, senat, konsul, 
vabariik, keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6, 13, 14, 15, 1. Väärtused ja Inglise keel, 
2.1 Rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi langus. 16,17,18,19. kõlblus; kiIjandus, 
2.2 Frangi riik: Karl Suur. Lääne-Euroopa riikide teke. 2. Kultuuriline matemaatika, 
2.3 Ühiskond ja eluolu. identiteet; geograafia, 
Ühiskond ja eluolu: läänikord. Feodaalideja talurahva eluolu. Rüütlikultuur. Linnaühiskond: 3. Elukestev õpe ja kunst. 
kaubandus, käsitöö, valitsemine. karjääri planeerimine 
2.4 Islami teke ja levik. Keisrivõimja paavstlus. 4. Tervis ja ohutus 
Muhamed. Koraan Ihnalik võim ja vaimulik autoriteet: keisrivõimja paavstlus. Religiooni I 

dominantsus. Vaimulikud ordud. Ketserlus. Ristisõjad. 
-
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Ülikoolid ja skolastika. 
Mõisted: klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, 
naturaalmajandus, raad, tsunfi, giid, Hansa Liit, skolastika, koraan, sunna; 
Nimed: Muhamed, Karl Suur, Innoeentius III, Aquino Thomas, Benedietus. 

3. Uusaeg. 1,2,3,4,5,6,20,21,22, 1. Tehnoloogia ja Inglise keel, vene 
3.1 Uue maaihnapildi kujunemine: renessanss ja humanism, maadeavastuste mõjud ja 23,24,25. innovatsioon keel, kirjandus, 
tagajärjed, reformatsioon ja vastureformatsioon. 2. Väärtused ja matemaatika, 
3.2 Absolutism ja parlamentarism: poliitilire kaart uusaja alguses. Absolutism Prantsusmaal, kõlblus geograafia, 
parlamentarismi kujunemine ja kindlustumine Inglismaal. Ameerika Ühendriikide 3. Kultuuriline kunst, kehaline 
iseseisvumine. identiteet kasvatus. 
3.3 Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade mõju Euroopale: valgustus. Prantsuse 4. Teabekeskkond 
revolutsioon ja 5. Keskkondja 
3.4 Napoleoni sõjad, nende mõju Euroopale. Viini kongress. Rahvusluse tõus ja rahvusriikide jätkusuutiik areng 
teke. 
3.5 Industriaalühiskond: tööstuslik pööre, industriaalühiskonna iseloomulikud tunnused, 
masstootmine ja monopolid. Maailmamajandus, teaduse ja tehnoloogia areng uusajal. 
Mõisted: renessanss, humanism, reformatsioon, absolutism, 
parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, monopol, 
urbaniseerumine, sotsialism; 
Nimed: Leonardo da Vinei, Christoph Kolumbus, Femao de Magalhaes, Martin Luther, Louis 
XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marxja Otto von Bismarek. 

---~ 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teengt)limetus: vahetuseni) planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Esiaeg. 1,2,3,4,5,6,26,27,28, 1. Keskkondja Geograafia, 

1.1 Antropogeneesi põhijärgud. Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja selle taandumine. 29. jätkusuutlik areng kunst, 
Inimasutuse algus Euraasia põhjaosas. 2. Kultuuriline matemaatika. 
1.2 Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. Muinasaja allikad ja nende uurimine. identiteet 
1.3 Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, nöörkeraamika ehk 3. Väärtused ja 
venekirveste kultuur - elanike peamised tegevusalad ning kultuuri iseloomustavad muistised. kõlblus 
1.4 Metalliaeg Pronksiaeg. Asva kultuur. Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, linnused. 
Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. Rahvusvaheliste 
kaubateede kujunemine ja Eesti. 
1.5 Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne kihistumine. Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. 
Külad ja elamud. 
1. 6 Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated 
ristiusu levikust Eestis. 
Mõisted: arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond, malev, 
animism. 

2. Keskaeg. 1,2,3,4,5,6,30,31,32, 1. Elukestev õpe ja Kiljandus, 
2.1 Paavsti võim ja hegemonistlikud taotlused: ristisõdade põhjused ja peasuunad. Läänemere 33,34,35. kaljääri planeerimine geograafia, 
maade ristiusustamine. Keskaegne kolonisatsioon. Lääne-Euroopa ühiskonna eeskuju Eesti 2.Kodanikualga-tus ja inglise keel, vene 
keskaja ühiskonna kujunemisel. ettevõtlikkus keel, saksa keel, 
2.2 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse käik. 3. Kultuuriline kunst, muusika. 
Eestlaste lüüasaamise põhjused ja tagajäljed. Henriku Liivimaa kroonika ajalooallikana. identiteet 
2.3 Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus ja poliitilin: kaart. Seisused. Maapäev. Vana- 4. Väärtused ja 
Liivimaa riikide omavahelised suhted ja suhted naabritega. Jüriöö ülestõus, selle põhjused ja kõlblus 
tagajärjed. 5. Teabekeskkond 
2.4 Keskaja ühiskond Eestis: läänikorraldus. Mõisate rajamine. Sunnismaisuse ja teoorjuse 
kujunemine. 
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2.5 Keskaegsed linnad Eestis: linnade valitsemine. Käsitöö, kaubandus, Hansa Liit. Gildid ja 
tsunftid. Eluolu linnas. 
2.6 Kirikja kultuur: vaimulikud ordud ja kloostrid. Arhitektuur. 
Mõisted: Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoO/jus, sunnismaisus, adramaa; 
Nimed: Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik. 

3. Üleminekuaeg keskajast uusaega. 1,2,3,4,5,6,36,37,38, 1. Teabekeskkond Kitjandus, 
3.1 Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 39. 2. Tehnoloogia ja geograafia, 
3.2 Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, käik ja innovatsioon inglise keel, vene 
tulemused. 3. Kultuuriline keel, kunst. 
3.3 Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. identiteet 
Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 4. Väärtused ja 
vastureformatsiooni mõju vaimuelule. kõlblus 
Nimed: Balthasar Russow, Ivan IV j~Woltervon Plettenberg. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasenaja 
maailmakodanikuna; 

• tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadija 
isikute kaudu; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• võrdleb ning analüüsib Eesti ajalooperioode, nt valitsemine, kultuur, eluolu, 
majandus, jne; loob seoseid ajaloosündmuste vahel Eestis, Euroopas ja maailmas; 

• võrdleb Esimest ja Teist maailmasõda; 
• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 

usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 
• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 

põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti 
tõlgendusest ja arvamusest; 

• oskab kasutada empaatiat; näeb ajalugu minevikus elanud isikute pilgu läbi; 
• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 

seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste- ja protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
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4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, 
sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab 
fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise 
põhjuseid; 

5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, 
koostab referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab 
kaardiga, väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning kasutab 
IKT vahendeid; 

6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära; 

7. teab, kuidas toimus Rootsi võimujärkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 
8. iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja 

teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust; 
9. iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 
10. mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, 

ajaloos ning tänapäeval; 
11. selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 
12. iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 
13. analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning 

õigusliku seisundi muutumist; 
14. analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi; 
15. analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule; 
16. teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning 

selgitab majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid; 
17. mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele Eesti ajaloos; 
18. iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga; 
19. teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid 

rahvusliku liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise 
ettevõtmisi ja ideid; 

20. iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 
XIX sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega; 

21. iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 
22. teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu 

taotlusi; 
23. tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil 

suurriikide sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume; 
24. iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju; 
25. analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; 
26. analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule; 
27. analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi; 
28. teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 
29. mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 
30. analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab 

muutuste põhjusi; 
31. teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania 

kodusõda; 
32. iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 
33. analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda; 
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34. analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab 
autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat 
ajastut; 

35. analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel; 
36. iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi; 
37. iseloomustab sõjategevust kaardi järgi; 
38. teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu; 
39. analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole; 

Kasutatav õppekirjandus 
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3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu I gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997. 
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8. Laar, M (koostaja). Eesti iseseisvus ja selle häving. Album sarjast Eesti riik ja 

rahvasXX sajandil. Avita, 2000. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (3.) teema nimetus: Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni) planeeritud tundide arv: 35 

---------- --

õ ,p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Rootsi aeg. 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10. 1. Elukestev õpe ja Kirjandus, 

1.1 Rootsi suurriigi ajastu. karjääri planeerimine; geograafia, 
Rootsi keskvõimja baltisaksa aadel. 2. Kultuuriline kunst, 
1.2 Majandus. identiteet; matemaatika. 
Majanduslik areng: talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord. Reduktsioonja selle 3. Väärtusedja 
tulemused. Manufaktuuride teke. Kaubandus. kõlblus. 
1.3 Vaimuelu. 
Vaimuelu ja kultuur: luterIus riigiusuna. Esimesed gümnaasiumid. Ülikooli asutamine Tartus. 
Rahvaharidus. Eestikeelse kirjasõna levik 
Mõisted: rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, Vastne Testament, 
Academia Gustaviana; 
Nimed: Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja KarI XI. 

2. Eesti 18. sajandil. 1,2,3,4,5,6, 11, 12, 13, 1. Kultuuriline Vene keel, 
2.1 Venemaa euroopastumine XVIII sajandil. Katariina II valgustatud absolutism. 14,15. identiteet; geograafia, 
Põhjasõda: Põhjasõja põhjused, käik ja tulemused. 2. Teabekeskkond kunst, 
2.2 Rahvastikuprotsessid 3. Tehnoloogiaja matemaatika. 
Rahvastikuprotsessid Eestis XVI-XVIII sajandil. Sõdade, haiguste, ohnetingimuste ja innovatsioon; 
näljahädade mõju rahvastikule. 4. Väärtused ja 
2.3 Balti erikardo kõlblus. 
Balti erikord: Vene keskvõimja baltisaksa seisuslik omavalitsus. Talurahva õiguslik seisund 
ja majanduslik olukord. Asehalduskord. 
2.4 Vaimuelu XVIII sajandil. 
Baltisaksa kultuur ja talurahvakultuur. Rahvaharidus. Pietismja valgustus. 
Mõisted: balti erikord, restitutsioon, asehalduskord,vennastekogud; pietism, ratsionalism. 
Nimed: KarI XII, Peeter I, Katariina II, Georg Browne, Anton Thor Helle ja August Wilhelm 
Hupel. 
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Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul. 
3.1 Moderniseerov Euroopa: industriaalühiskonna kujunemine, rahvuslik liikumine. Venemaa 
XIX sajandil ja XX sajandi algul. 
3.2 Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. 
Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna
Eesti arengus. 
3.3 Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. Estofiilid. Tartu ülikool XIX sajandil. Estofiilid. Eesti 
haritlaskonna kujunemise algus. Seltsiliikumine. Tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised 
ja nende eestvedajad, erimeelsused eesmärkide saavutamisel. Moderniseerov Eesti: majanduse 
areng. Raudteede ehitamine, selle mõju majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. Suurtööstuse 
kujunemine. Põllumajanduse areng. Talurahva kihistumine. 
3.4 Ülevenemaaliste seaduste laienemine Eestile. Venestusaja mõju haridusele, kultuurile ja 
rahvuslikule liikumisele. Rahvusliku professionaalse kultuuri kujunemine. Uus rahvuslik tõus. 
3.5 Poliitilised rühmitused Eestis. 1905. aasta sündmused ja nende mõju ühiskonnale. 
Mõisted: estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikool; 
Nimed: Karl Ernst von Baer, FriedrichReinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, 
Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidulaja Jaan Tõnisson. 

~ 

1,2,3,4,5,6, 16, 17, 18, 
19,20. 

1- Elukestev õpe ja 
karjääri planeerimine; 
2. Keskkondja 
jätkusuutlik areng 
3. Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4. Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
5. Väärtused ja 
kõlblus. 

Vene keel, 
kirjandus, kunst, 
matemaatika, 
geograafia, 
muusika. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (4.) teema nimetus: esimes~()olel planeeritud tundide arv: 35 

--

õ 'Pl peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1. Maailm Esimese maailmasõja eel. Suurriikide arengujooni: poliitiliste 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

süsteemide erinevused, Venemaa. karjääri planeerimine; matemaatika, 

Maailma majandus: teadusrevolutsioon, monopolid, kapitali eksport, 
2) Keskkond ja geograafia 

vabaturumajandus ja protektsionism. 
jätkusuutlik areng; 
3) Kultuuriline 

Suurriikide liidud: kujunemise põhjused ja tagajärjed. Mõisted- imperialism, identiteet; 

monopol, Antant, Kolmikliit. 4) Teabekeskkond; 
5) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 

2. Esimene maailmasõda. Esimese maailmasõja põhjused. 1-6,21-23,25-29 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Sõdivad pooled ja tähtsamad sõjatandrid. karj ääri planeerimine; kirjandus, 

Esimese maailmasõja tagajärjed: impeeriumide lagunemine, uute rahvusriikide 
2) Kodanikualgatus ja geograafia 
ettevõtlikkus; 

sünd Euroopas, uus maailmakord ja Rahvasteliit. 3) Kultuuriline 
Eesti iseseisvumine: eeldused, iseseisvumine, Vabadussõda, Tartu rahu. identiteet; 

Nimed- Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin 4) Teabekeskkond; 

Päts. Mõisted- Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav Kogu, 5) Tehnoloogia ja 
I 

Landeswehr, Tartu rahu. 
innovatsioon; 

I 6) Tervis ja ohutus; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

3. Maailmasõdadevaheline aeg: demokraatia ja diktatuuride Euroopa- 1-6,30-35 2) Kodanikualgatus ja vene keel, I 

kesksus ning rahvusvahelised suhted. ettevõtlikkus; kirjandus, kunst, i 

3) Kultuuriline matemaatika, 
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Demokraatia levik. Demokraatia põhijooned Suurbritannia, Prantsusmaa ja identiteet; geograafia 

USA näitel: poliitiline süsteem, majandus, 4) Teabekeskkond; 

ühiskonnaelu. 
5) Tehnoloogia ja 

Majanduskriis: põhjused, levik ja mõju, Roosevelti uus kurss. 
innovatsioon; 
6) Väärtused ja 

Autoritarism, totalitarism: fasism, natsionaalsotsialism, kommunism. kõ1b1us; 

Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripärad ja levik: poliitiline süsteem, 
majandus, ühiskonnaelu. 
Uute konfliktide kujunemine, kriisikolded. 
Eesti tee demokraatialt autoritarismile: poliitiline süsteem, majandus, 
ühiskonnaelu. Nimed- Jossif Stalin, AdolfHitler, Benito Mussolini, Franklin 
D. Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson. Mõisted- demokraatia, 
diktatuur, autoritarism, totalitarism, 
kommunism, NSVL,jasism, natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, Versailles' 
süsteem, vaikivajastu, parlamentarism, vabadussõjalased. 

4. Teine maailmasõda. Teine maailmasõda kui Esimese maailmasõja jätk. 1-6,35-39 1) Kultuuriline vene keel, 

Teise maailmasõja põhjused: Saksamaa, Nõukogude Liidu ja Jaapani identiteet; kirjandus, kunst, 

agressiivne välispoliitika ning demokraatlike Lääneriikide lepituspoliitika 
2) Teabekeskkond; matemaatika, 
3) Tehnoloogia ja geograafia 

nurjumine. innovatsioon; 
Sõdivad pooled: Saksamaaja tema liitlased. Hitleri-vastane koalitsioon ja selle 4) Tervis ja ohutus; 
kujunemine: Atlandi harta, Teherani, Jalta ja Potsdami konverentside tähtsus. 5) Väärtused ja 

Tähtsamad sõjatandrid ja lahingud: rinded, tähtsamaid lahingud (Pearl Harbor, kõlblus. 

Moskva, Midway, Stalingrad, Kursk, EI-Alamein, Normandia dessant). 
Teise maailmasõja tulemuste vastuolulisus ja selle tagajärjed maailma 
poliitilisele, majanduslikule ja ideoloogilisele arengule. 
Eesti Teises maailmasõjas: iseseisvuse kaotamine, okupatsioonid, 
sõjakaotused ja -kahjud, sõja mõju inimeste elukäikudele. Pagulaskond. 
Nimed- Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi 
Zukov, Johannes Vares ja Otto Tief. Mõisted- Ansluss, Müncheni konverents, 
MRP, baaside leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta, ÜRO. 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning 

ajaloos osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja 
maailmakodanikuna; 

• mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, samasuse-erinevuse, 
järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti 
kujundades arvesse ajastu konteksti; 

• väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja 
arengu eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning 
edasikandj ana; 

• leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate 
usaldusväärsust ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

• mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning 
põhjendab oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja 
korrigeerib oma eksimusi; 

• teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest 
ja arvamusest; 

• tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliseIt ja kirjalikult ning kaitseb 
argumenteeritult oma seisukohta. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo 
seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning 
ajaloosündmuste ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 
2. tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 
väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises 
ning oma rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 
3. võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi j a!või kultuurilisi 
arengusuundi ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste 
mõju inimeste eluviisile ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma 
majandusele ning poliitikale eri ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja 
konfliktide lahendamise viise; 
4. leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 
ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti 
arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 
5. kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab 
referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, 
väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 
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6. suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende 
pilgu läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 
7. analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme; 
8. analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 
9. analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal; 
10. iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal; 
11. analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni; 
12. teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe; 
13. analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemisluguja põhijooni; 
14. iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut; 
15. analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi; 
16. analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal; 
17. analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi; 
18. teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu; 
19. analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute 
pingekollete kujunemist; 
20. analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 
21. selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma. 
22. teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju 
ühiskonnale; 
23. teab teaduse j a tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist 
igapäevaelus; 
24. analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud 
muutustega. 
25. analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning 
väärtushinnangud sõjaja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul; 
26. analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes; 
27. teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid 
seda lahendada; 
28. selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste 
kuritegude toimepaneku; 
29. mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise 
vajalikkust; 
30. teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; 
31. iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi; 
32. analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Adamson, Andres; Valdmaa Sulev. Eesti ajalugu gümnaasiumile. Koolibri, 1999 
2. Laur, M., Pajur A., Tannberg T. Eesti ajalugu II. Avita, 1997 
3. Laar, M; Vahtre, L. Lähiajalugu II gümnaasiumile. Avita, 2006 
4. Kand, Mart; Räis Mare. Ajaloo kontrolltööd 12. klassile. Avita, 2001 
5. Valdmaa, Sulev. Eesti ajalugu. Valik ajalooallikaid. Koolibri, 2002 
6. Ajaloo atlas gümnaasiumile. Regio, 2000 
7. Maailma ajaloo atlas. Tallinn, 2001 
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (5.) teema nimetus: teisel poolel planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peSlsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Külm sõda. Külma sõja kujunemine ja selle avaldumise vormid: 1-6, 7-10 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

võidurelvastumine, liidud. Kriisid: Korea sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, karj ääri planeerimine; kirjandus, kunst, 

Vietnami sõda, Berliini kriisid. Kahepooluseline maailm: USA ja NSVLi 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutiik areng; geograafia, 

vastasseis. Lõhestatud Saksamaa: lõhestamine, kahe Saksa riigi vahelised 3) Kodanikualgatus ja kehaline 
suhted. Nimed- Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hrustsov, Fidel ettevõtlikkus; kasvatus 
Castro, Konrad Adenauer ja Willy Brandt. Mõisted- külm sõda, kriisikolle, 4) Kultuuriline 

NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne eesriie. identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Väärtused ja 
kõlblus; 

2. Demokraatlik maailm pärast Teist maailmasõda. USA: poliitiline süsteem, 1-6,11-12 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

majandus, ühiskonnaelu. Ühise Euroopa integratsiooni otsingud. Euroopa karjääri planeerimine; matemaatika, 

integratsioon. Nimed- Ronald Reagan ja Robert Schumann. Mõisted- Euroopa 
2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutlik areng; 

Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 

I 7) Väärtused ja 
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kõlblus. 

3. NSVL ja kommunistlik süsteem. Kommunistliku süsteemi kujunemine. 1-6, 13-16 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Ida-blokk: poliitiline süsteem, majandus, ühiskonnaelu, Moskva poliitika ja karj ääri planeerimine; kirjandus, kunst, 

kriisid: Ungari ülestõus, Praha kevad, Poola kriisid, solidaarsus. 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutiik areng geograafia 

NSVL: stalinism, sula, stagnatsioon. Eesti NSV: ühiskond, majanduse areng, 3) Kodanikualgatus ja 
rahvastik, vastupanu vormid, suhted väliseestiga. Nimed- Jossif Stalin, Nikita ettevõtlikkus; 
Hrustsov, Leonid Brefuev, Mao Zedong, Johannes Käbin, Aleksander Dubcek 4) Kultuuriline 

ja Lech Walesa. Mõisted- kollektiviseerimine, industrialiseerimine, stalinism, identiteet; 

sula, stagnatsioon, dissidentlus, Breinevi doktriin, plaanimajandus, 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogiaja 

sotsialismi/eer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon. innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus; 

4. Maailm sajandivahetusel. NSVLi ja kommunistliku süsteemi lagunemine: 1-6,17-21 1) Elukestev õpe ja vene keel, 

Berliini müüri langemine, majanduslikud ja poliitilised reformid NSVLis. karjääri planeerimine; kitjandus, kunst, 

Kommunistliku bloki lagunemise ja kommunistlike ideede krahhi mõju 
2) Keskkond ja matemaatika, 
jätkusuutiik areng; geograafia 

väärtushinnangutele. Külma sõja lõpp ja geopoliitilised muudatused: poliitilise 3) Kodanikualgatus ja 
kaardi muutumine. USA rolli muutus: uus jõudude vahekord maailmas. ettevõtlikkus; 
Eesti iseseisvuse taastamine. Integratsioon Euroopasse ja maailma: laulev 4) Kultuuriline 

revolutsioon, riikluse taastamine. Uued pingekolded: Balkani kriis. Nimed- identiteet; 

Ronald Reagan, Mihhail GorbatSov, Boris Jeltsin, George Bush, Helmut 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

Kohl, Vac1av Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart innovatsioon; I 

Laar. Mõisted- perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, Rahvarinne, Balti 7) Tervis ja ohutus; 

kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 8) Väärtused ja 
kõlblus. 

-
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Õppeaine: Ajalugu 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (6.) teema nimetus: põhijooned: Eesti ja maailm planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad 
nr Lõiming 

1. Eluolu ja kultuur. Ühiskondlikud liikumisedja ideoloogiad: sotsialism, 1-6,22-24 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

liberalism, noorsooliikumine, neegriliikumine, karjääri planeerimine; matemaatika, 

feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike liikumiste ja ideoloogiate 2) Keskkond ja geograafia, 
jätkusuutiik areng; kehaline 

avaldumine kultuuris. 3) Kodanikualgatus ja kasvatus 
Muutused eluolus: viktoriaanliku maailma lagunemine, naiste ettevõtlikkus; 
emantsipatsioon, spordi 4) Kultuuriline 

populaarsuse kasv, mood, massikultuur, kodumasinad. identiteet; 

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, raadio, televisioon, arvuti ja internet, 5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 

kosmoseaj astu. innovatsioon; 
Kultuurivaldkondade arengu iseloomulikud jooned: vaimse murrangu 7) Tervis ja ohutus; 

ilmingud kunstis, 8) Väärtused ja 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. kõlblus; 

Multikultuursuse kontseptsioon. 
Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja eluolule. 

2. Sõja ja rahu küsimus. Suhtumine sõdadesse: patsifism, võidurelvastumine, 1-6,25-27 1) Keskkond ja matemaatika, 

desarmeerimine, tuumasõja oht. jätkusuutlik areng geograafia 

Rahvusvahelised organisatsioonid: Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue 
2) Tehnoloogiaja 
innovatsioon; 

maailmakorra loomise katsed. 3) Väärtused ja 
Konfliktid ja nende lahendamise püüded Lähis-Ida näitel. kõlblus. 

Eesti osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös. 4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond 
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6) Tervis ja ohutus 

3. Inimsusevastased kuriteod. Massikuritegude ideoloogilised alused ja 1-6,28-30 1) Keskkond ja vene keel, 

psühholoogilised juured. jätkusuutlik areng; kitjandus, kunst, 

Koonduslaagrid, GULAG. Küüditamised. 
2) Kultuuriline matemaatika, 

Natsismikuriteod: holokaust. Kommunismikuriteod. 
identiteet; geograafia 
3) Teabekeskkond; 

Genotsiid, etnilised puhastused. Inimsusevastased kuriteod Eestis, 4) Tervis ja ohutus; 
küüditamine. 5) Väärtused ja 

kõlblus; 

4. Muu maailm. Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle tagajärjed. 1-6,31-32 1) Elukestev õpe ja kirjandus, kunst, 

Uute vastasseisude kujunemine, terrorism. karj ääri planeerimine; matemaatika, 

Islamimaailma aktiviseerumine ja vastuolud läänega. 
2) Keskkond ja geograafia 
jätkusuutlik areng; 
3) Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 
4) Kultuuriline 
identiteet; 
5) Teabekeskkond; 
6) Tehnoloogia ja 
innovatsioon; 
7) Tervis ja ohutus; 
8) Väärtused ja 
kõlblus. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; austab demokraatia 

põhimõtteid ja demokraatlikke väärtusi, järgib üldtunnustatud käitumisreegleid, 
on seaduskuulekas; teab õigusriigi põhimõtteid; 

• määratleb ennast Eesti, Euroopaja maailmakodanikuna, teadvustab oma kohustusi 
ja vastutust kodanikuna; toetab oma käitumisega ühiskonna, kultuuri ja 
looduskeskkonna jätkusuutlikku arengut ning kavandab teadlikult oma tulevikku; 
väärtustab kodanikualgatust; 

• mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust 
nende lahendamise eest; 

• austab enda ja teiste inimväärikust, suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse 
inimestesse ning arvestab nende erivajadusi; 

• mõistab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust, erinevaid 
maailmavaatelisi tõekspidamisi (v.a inimsusevastased) ning saab aru kultuuride 
dialoogi tähendusest ja vajalikkusest; 

• märkab, uurib ning seostab ühiskonnas toimuvaid protsesse ja arengut ning aitab 
võimaluste piires probleemidele lahendusi leida; 

• teab ja oskab analüüsida riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise 
suhtlemise põhimõtteid; annab hinnangu erinevatele riigikordadele; analüüsib 
rahvusvahelisi organisatsioone; 

• omandab majandusliku mõtlemise alused ning oskuse toimida turumajanduse 
tingimustes; omandab maksustamise põhimõtted; teab tarbijaõigusi ning oskab 
lahendada nendega seotud probleeme; oskab käituda tööturul; 

• põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning suudab 
osaleda arutelus ja väitluses; oskab eristada emotsionaalseid ja poliitiliselt 
kallutatud hinnanguid objektiivsest tõest; austab igaühe õigust isiklikule 
arvamusele ja sõnavabadusele; 

• hangib eesmärgipäraselt ühiskonnaalast teavet erinevatest allikatest, suudab seda 
tõlgendada, üldistada, kriitiliselt hinnata, talletada ja edastada, järgides seejuures 
autoriõigust; oskab leida ja tõlgendada õigusakte; 

• valib sobivad ja loovad meetodid, et teostada ideid, mis toetuvad olukorra, enda 
suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele hindamisele ja tegevuse tulemuste 
prognoosite ning on kooskõlas püstitatud eesmärkidega; 

• väljendab end suuliseIt ja kirjalikult, kasutab ITK vahendeid. 
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Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb nüüdisühiskonna kujunemise põhijooni, struktuuri, valdkondi ja korraldust, 

mõistab poliitika toimemehhanisme ning oskab ennast ühiskonna arenguga 
suhestada; 

2. tunneb ja väärtustab demokraatia põhimõtteid, inim- ja kodanikuõigusi; oskab 
kasutada "Eesti Vabariigi põhiseadust", rahvusvahelisi õigusnorme ja õigusakte; 
järgib seadusi ning toimib oma õiguste ja kohustuste järgi; 

3. iseloomustab riikidevahelise poliitilise, majandusliku ja kultuurilise suhtlemise 
põhimõtteid, nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, tunneb olulisi 
rahvusvahelisi organisatsioone ning mõistab oma rolli maailmakodanikuna; 

4. on omandanud ülevaate nüüdisaegse majanduse toimemehhanismidest, oskab 
adekvaatseit määrata ja realiseerida oma karjäärivõimalusi ning otsida teavet 
omale sobivate eneserakendus- ja edasiõppimisvõimaluste leidmise kohta; 

5. teab tarbijaõigusi ning oskab lahendada nendega seotud probleeme, käitub 
teadliku ja vastutustundliku tarbijana, analüüsib oma käitumise tagajärgi ning 
mõistab üksikisiku rolli globaalsel tasandil (kliimamuutus, õiglane kaubandus, 
ületarbimine jms); 

6. määratleb end ühiskonnas oma võimalusi arvestades, tuleb toime 
turumajanduslikus ühiskonnas, osaleb aktiivselt ja vastutustundlikult 
ühiskonnaelus, sh kodanikualgatusprojektides, kaitseb oma huve ja õigusi, 
arvestades teiste inimeste õigusi, ning seisab vastu demokraatlike väärtuste 
eiramisele; 

7. seletab ja kasutab kontekstis ühiskonnaõpetuse olulisemaid mõisteid, mõistab 
õigusteksti ning sotsiaal-majanduslikku teavet; oskab leida vajalikku infot, seda 
kriitiliselt hinnata, süstematiseerida ja kasutada ning luua uut teavet, väärtustades 
ja arvestades autoriõiguste kaitset. 

8. iseloomustab nüüdisühiskonna peamisi probleeme Eestis, Euroopas ja maailmas, 
analüüsib sotsiaalsete pingete ja probleemide tekke põhjusi, kirjeldab sellest 
tulenevaid ohte ning on valmis oma võimaluste piires lahenduste leidmisele kaasa 
aitama; 

9. teab euroopalikke põhimõtteid sotsiaalkaitse alal ning oskab vajaduse korral 
otsida abi; 

10. on kujundanud oma kodanikupositsiooni Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis 
ning tunneb kodanikualgatuse võimalusi; 

11. tunneb ning järgib inim- ja kodanikuõigusi ning -vabadusi, seisab vastu 
humanistlike ja demokraatlike väärtuste eiramisele ning tunneb 
kodanikuvastutust; 

12. iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme Eestis ja 
Euroopa Liidus ning valitsemises osalemise võimalusi; 

13. iseloomustab poliitilisi ideoloogiaid ja kujundab oma põhjendatud eelistused; 
14. tunneb Eesti ja Euroopa Parlamendi valimissüsteemi ning mõistab oma kohustust 

valijana; 
15. suhtleb vajaduse korral riigi- ja kohalike asutustega ning vormistab 

nõuetekohaseid dokumente; 
16. on kursis ühiskondlik-poliitiliste sündmustega, mõistab tänapäeva ühiskonna 

probleeme ning pakub võimaluse korrallahendusi; 
17. väärtustab säästva majanduse põhimõtteid; 
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18. tunneb maksupoliitikat, selle mõju üksikisikule ja ühiskonnale, väärtustab 
maksude maksmist kui kodaniku ja ettevõtja panust ühiskonna heaolusse; 

19. teab oma võimalusi ja oskab käituda tööturul; mõistab elukestva õppe olemust ja 
vajadust; 

20. oskab leida majandusalast teavet, kasutada selle töötlemiseks asjakohaseid 
statistilisi meetodeid ning esitada tulemusi suuliseIt, visuaalselt ja kirjalikult; 

21. tunneb töösuhteid, ettevõtlust ning intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid 
olulisemaid õigusakte; 

22. teab tähtsamaid globaalprobleeme ja tunneb kaasvastutust nende lahendamise 
eest; 

23. analüüsib poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning pakub konfliktide 
ületamiseks argumenteeritud lahendusi; 

24. kasutab infotehnoloogiavahendeid infot otsides, tõlgendades ja vahendades, 
arvestades ning väärtustades autoriõiguste kaitset; 

25. tunneb humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset; austab 
elu ja inimväärikust. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Olenko, K; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumiõpik. Koolibri, 2005. 
2. Möldre, L; Toots, A. Ühiskonnaõpetus. XII klass. Koolibri, 1999. 
3. Eesti Vabariigi põhiseadus. 
4. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks. Ülesanded. Ilo, 2009. 
5. Kahru, M. Valmistumine ühiskonnaõpetuse riigieksamiks 2011. Ilo,2010. 
6. Kodaniku käsiraamat. Integratsiooni Sihtasutus, 2008. 
7. Maripuu, E; Oja, M; Raja, R. Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse 

õppematerjal. Eesti Ajalooõpetajate Selts, 2006. 
8. Randlepp, M (koost). Tunne seadusi. Valimik õigusakte õpilastele. Ilo. 
9. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2011. Argo, 

2011. 
10. Savi, A (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2009. Argo, 

2009. 
11. Valdmaa, S (koost). Eksaminandile ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2008. Argo, 

2008. 
12. Varik, M (koost). Ülesannete kogu ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistujale. 

Koolibri, 2006. 
13. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. Skeemidja tabelid. Koolibri, 2008. 
14. Varik, M. Ühiskonnaõpetus. II. töövihik. Gümnaasiumiaste. Koolibri, 2001. 
15. Internet: www.riigiteataja.ee, www.eesti.ee,jne. 
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus , 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Ühiskond ja selle areng, demokraatlik Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: ühiskond, valitsemine ja kodanikuosalus planeeritud tundide arv: 35 

I 

õ 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Ühi~~ond ja selle areng. 1,2,3,6,7,8,9,10, Il, l. Keskkondja Geograafia, 

1.1 Uhiskonna uurimine. 16, 24. jätkusuutlik areng ajalugu, 
Sotsiaalteaduste valdkonna eripära. Teaduslik ühiskonna uurimise meetod. Teadusliku 2. Elukestev õpe ja inimeseõpetus, 
teadmise erinevus tavateadmisest. karjääri planeerimine bioloogia, 
1.2 Sotsiaalsed suhted ja institutsioonid. 3. Teabekeskkond kirjandus. 
Rahvastiku sotsiaal-majanduslikjaotus ja ühiskonna kihistumine. Ühiskonna sooline ja 4. Tehnoloogiaja 
vanuseline jaotus. Rahvusvähemused, vähemusrahvused. Reli~oosne mitmekesisus. Haridus innovatsioon 
sotsiaal-majandusliku staatuse tegurina. Sotsiaalne mobiilsus. Uhiskonna sidusus. Sotsiaalne 5. Väärtusedja 
õiglus. Majanduslikja sotsiaalne ebavõrdsus. Vaesus. Vaesuse leevendamise meetmed. kõlblus 
Normid ja väärtused. Sotsiaalsed institutsioonid: perekond, riik, turg, meedia. 6. Tervis ja ohutus 
1.3 Nüüdisühiskond ja selle kujunemine. 
Avalikja erasektor. Kodanikuühiskond. Tööstusühiskond. Moderniseerumine. 
Postindustriaalne ühiskond. Infoühiskond. Teadmusühiskond. Siirdeühiskond. 
Heaoluühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus. 

2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 13, 1. Kodanikualgatus ja Geograafia, 
2.1 Riikja riigivormid. 15, 16,24, 25. ettevõtlikkus ajalugu, 
Riigi põhitunnused. Riigi funktsioonid. Riigiorganid. Poliitiline reziim: demokraatia, 2. Teabekeskkond inimeseõpetus, 
diktatuur. Autoritaarne ja totalitaarne reziim. Parlamentaarne ja presidentaalne demokraatia. 3. Kultuuriline kirjandus, inglise 
2.2 Demokraatia ohud. identiteet keel. 
Õigusriikja võimude lahusus. 4. Tehnoloogia ja 
Õigusriigi põhimõtted. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. innovatsioon 
2.3 Kohtuvõim. 5. Väärtused ja 
Eesti kohtusüsteem. Ombudsman (õigusvahemees), õiguskantsler. Euroopa Kohus. Euroopa kõlblus 
Inimõiguste Kohus. Avalik teenistus. Bürokraatia. Riigibürokraatia kontrollimise võimalused. 6. Tervis ja ohutus 
Riigikontroll. Kohalik omavalitsus, selle struktuur ja ülesanded. Keskvõimuja kohaliku 
võimu suhe. 
2.4 Inimõigused. 
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Inim- ja kodanikuõigused. Võrdõiguslikkus. Sotsiaalsed õigused ja sotsiaalne kaitse. 
Rahvusvahelised ja riigisisesed inimõiguste kaitse mehhanismid. Inimõiguste rikkumine. 
Inimkaubandus. Lapstööjõud. 
Mõisted: riik, monarhia, vabariik, unitaarriik,jöderatsioon, konföderatsioon, 
parlamentarism, presidentalism, poolpresidentalism, kodakondsus, demokraatia, diktatuur, 
ombudsman, õiguskantsler, riigikontroll.. 
Valitsemine ja avalik haldus. 1,2,3,6,7, 10, 12, 16, 1. Tehnoloogiaja Geograafia, 
3.1 Kõrgem seadusandlik võim. Parlamendi struktuur ja ülesanded. Opositsioon, koalitsioon. 24. innovatsioon ajalugu, inglise 
Seadusloome. Eesti Vabariigi õigusaktid, rahvusvaheline õigus, Euroopa õigus. 2. Väärtused ja keel. 
3.2 Kõrgem täidesaatev võim. Valitsuse moodustamine. Enamus- ja vähemusvalitsus. kõlblus 
Valitsuse ülesanded. 3. Keskkondja 
3.3 Riigipea. Riigipea roll parlamentarismi ja presidentalismi korral. jätkusuutlik areng 
3.4 Eurooa Liidu valitsemine ja toimimine. 
Euroopa Liidu institutsioonid ja nende ülesanded: ~uroopa Parlament, Euroopa Liidu 
Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Ulemkogu, Euroopa Kohus. Euroopa Liidu 
poliitikavaldkonnad. Lissaboni lepingu põhimõtted. 
Mõisted: avalik haldus, bürokraatia, korruptsioon, õigusriik, seadusandlik võim, opositsioon, 
koalitsioon,Jraktsioon, täidesaatev võim, koalitsioonivalitsus, enamus-ja vähemusvalitsus, 
kohtuvõim, riigipea, põhiseaduslikkuse järelevalve, regionaalpoliitika, kohalik võim, Euroopa 
Liit, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Kohus, Euroopa Nõukogu, Euroopa Inimõiguste Kohus. 

4. Kodanikud, huvid ja demokraatia. 1,2,3,6,7,01, 13, 14, 1. Kodanikualgatus ja Ajalugu, 
4.1 Poliitilised ideoloogiad. 16,24. ettevõtlikkus kirjandus, inglise 
Ideoloogia mõiste ja tähendus riigivalitsemises. Liberalism, konservatism, 2. Kultuuriline keel, 
sotsiaaldemokraatia. Vasak- ja parempoolsus erinevates poliitika valdkondades. identiteet matemaatika, 
Äärmusideoloogiad (natsism, fasism, kommunism, islami fundamentalism). 3. Tehnoloogiaja kunst. 
4.2 Valimised. innovatsioon 
Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne 4. Väärtused ja 
valimisõigus. Valimiskäitumine, valimiste tulemused. Riigikogu. Kohalike omavalitsuste kõlblus 
volikogude ja Euroopa Parlamendi valimised Eestis. E-valimised. 
4.3 Eraonnad ja kodanikuüuendused. 
Erakonnad. Huvigrupid. Kodanikuühiskond, kaasamine. 
Mõisted: ideoloogia, liberalism, konservatism, sotsiaaldemokraatia, erakond, sotsiaalne 
liikumine, vasakpoolsus, parempoolsus, tsentrism, majoritaarne ja proportsionaalne 
valimissüsteem, e-valimised, 

---- --
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Õppeaine: Ühiskonnaõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Majandus ja tänapäeva maailm planeeritud tundide arv: 35 

õ ,p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 
1. Ühiskonna majandamine. 3,4,5,7,17,16,18,20, 1. Keskkondja Matemaatika, 

1.1 Riikja majandus. 21,24. jätkusuutlik areng geograafia, 
Ühiskonna majandusressursid ehk tootmistegurid. Looduslikud ressursid, kapital, 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
inimressursid. Ettevõtlikkus. Majandussüsteemid. Majanduse sektorid, nende arengutrendid. ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
1.2 Ettevõtlus. 3. Teabekeskkond kirjandus. 
Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti majanduses. Euro. 4. Tehnoloogia ja 
Majandusarengu tsüklilisus. Väliskaubanduse piirangud. innovatsioon 
1.3 Makromajanduslikud põhinäitajad: sisemajanduse kogutoodang, eelarvetasakaal, 
inflatsioon, tarbijahinnaindeks. Impordi-ekspordi tasakaal. Riigi välisvõlg. 
1.4 Fiskaalpoliitika. Rahapoliitika. Riigieelarve. Maksukoormus. Maksud. 
Mõisted: majandusressurss, turumajandus, segamajandus, makromajanduspoliitika, 
fiskaalpoliitika, rahapoliitika, ühishüve, SKT, inflatsioon, tarbijahinnaindeks, import, eksport, 
proportsionaalne ja progressiivne tulumaksusüsteem, otsene ja kaudne maks, toll, Euroopa 
ühisturg, euro. 

2. Tööturg ja hõive. 2,3,4,5,6,7,8, 16, 17, 1. Elukestev õpe ja Matemaatika, 
Tööjõud ja mitteaktiivne rahvastik. Tööturg. Rollid tööturul. Tööhõive. Tööpuudus, 19,20,21,24. karjääri planeerimine geograafia, 
tööjõupuudus. Hõivepoliitika Eestis ja Euroopa Liidus. Aktiivsed ja passiivsed 2. Kodanikualgatus ja ajalugu, 
tööturumeetmed. Tööränne. Tööseadusandlus. Ettevõtlust, töösuhteidja intellektuaalse ettevõtlikkus inimeseõpetus, 
omandi kaitset reguleerivad olulisemad õigusaktid. 3. Tervis ja ohutus kirjandus. 
Tarbimine ja investeerimine. 4. Tehnoloogia ja 
Üksikisik turumajanduskeskkonnas. Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. innovatsioon 
Laenud, laenuriskid. Tarbijakaitse. Investeerimine, aktsiad. Pensionifondid. 5. Väärtusedja 
Mõisted: sotsiaalkindlustusmakse, töötuskindlustusmakse, brutopalk, netopalk, varimajandus, kõlblus 
ümbrikupalk, tööturg, tööhõive, tööpuudus, tööjõupuudus, aktiivsed ja passiivsed 
tööturumeetmed, heitunu, innovatsioon, tööstusomand, autoriõigus, indikatiivne ostukorv, 
tarbijakaitse, tööandja, töövõtja. 



(""'., I"""; 

3. Maailma areng ja maailmapoliitika. 2,3,4,7,8,12,16,22, 1. Keskkond ja Geograafia, 
2.1 Maailma rassiline, rahvuslikja religioosne mitmekesisus. Maailma arengu ebaühtlus. 23,24,25. jätkusuutlik areng ajalugu, 
2.2 Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud tänapäeva maailmas. 2. Teabekeskkond kitjandus. 
Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. 3. Kultuuriline 
2.3 Rahvusvaheline julgeolekja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, identiteet 
NATO, ÜRO. 4. Väärtused ja 
2.4 Üleilmastumine. Globaalprobleemid, lahenduste otsingud. kõlblus 
2.5 Humanitaarõiguse põhimõtted ja olemus; rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise 5. Tervis ja ohutus 
juhtumid. Lapssõdurid. IllegaaIne itnmigratsioonja põgenikud. IllegaaIne kaubandus. 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• kujuneb terviklikuks, iseseisvaks ja teisi arvestavaks isiksuseks; 
• omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on esmavajalikud perekonnaeluks 

(oskab väärtustada vanemlust, tunneb lapse arengu põhilisi seaduspärasusi jne); 
• omandab valmiduse tunnetada iseennast ja oma rolli nii kasvuperekonna kui ka 

enda loodava perekonna liikmena 
(tunnetab sõpruse, armastuse ja koostöö osa inimsuhetes, suudab analüüsidaja 
aktsepteerida oma tundeid; hoidub teadlikult ennast ja kaasinimesi kahjustavast 
käitumisest). 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
1) selgitab kooseluja perekonna eri vormide osa üksikisiku ning ühiskonna elus; 
2) väärtustab perekonda ning teab, oskab näha ja analüüsida lähedaste inimsuhete rolli 
inimese elus ning oma vastutust suhetes; 
3) analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning omab 
valmidust korraldada argielu kodus, arvestades pereliikmete turvalisust, vajadusi ja 
tervist; 
4) tunneb abielu ja perekonna psühholoogilist, õiguslikku ning majanduslikku külge, 
teadvustades ühiskonna mõju perekonna kasvatustegevusele; 
5) selgitab lapse arengu põhiküsimusi ja lapsevanema rolli lapse kasvatamises; 
6) selgitab püsisuhte olemust ning selle seost seksuaalsuse ja armastusega, 
väärtustades usaldust ning positiivsed tundeid; 
7) tunnetab iseennast, oma rolli ja vastutust nii kasvuperekonna kui ka loodava 
perekonna liikmena; 
8) omab valmidust seostada enda tehtavaid valikuid isikliku pereelu õnnestumise 
võimalusega tulevikus; 
9) mõistab vajadust tegutseda turvaliste inimsuhete loomise, säilimise ja arendamise 
nimel ning on valmis olema pere ja peret ümbritseva sotsiaalse võrgus 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Margit Kagadze, Inger Kraav, Katrin Kullasepp "Perekonnaõpetus", gümnaasiumi 
inimeseõpetuse õpik 

2. Tiina Annuk "Perekonnaõpetus 11. klassile" 
3. V. Saat "Suhete alkeemia", 2010 
4. E. Asen "Kuidas õnnelikult koos elada", 1999 
5. E. Fromm "Armastuse kunst", 1989 
6. M. Mekay, M. Davis, P. Fanning "Suhtlemisoskused", 1999 
7. A. Dyregrov "Lapse lein", 1995 



8. A. Pease "Kehakeel", 1994 
9. T. Gordon "Tark Lapsevanem", 2003 
10. D. Goleman "Emotsionaalne intelligentsus", 1997 
11. M. Winterhoff "Kuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid", 2010 
12. P.M. Stahl "Lastekasvatus pärast lahutust", 2007 
13. JJuul "Sinu tark laps", 2010 
14. EV perekonnaseadus 

( 

( 
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Õppeaine: Inimeseõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Perekonnaõpetus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'p peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. PEREKOND 

1.1. Perekonna eri vormid. Kooselu vormid 1 "Väärtused ja kõlblus" ajalugu 
1.2. Perekonna funktsioonid indiviidi ja ühiskonna seisukohast 1,3 ,,Kultuuriline identiteet" ühiskonnaõp 
1.3. Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus. Perekonna püsimist mõjutavad tegurid 1 ,,Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
1.4. Perekonna ajalugu 1 
1.5. Perekonna minevik, olevik ja tulevik 1,7 

2. PÜSISUHE 
2.1. Tunded ja püsisuhe 2,6,8 
2.2. Püsisuhte loomine ja säilitamine. Lühi- ja pikaajaline suhe 2 "Väärtused ja kõlblus" 
2.3. Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid. Püsisuhtest tulenev vastutus 2,6 
2.4. Toimetulek suhete lõppemisega 2,6 
2.5. Armastuse olemus ja liigid 6 
2.6. Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine 6 "Tervis ja ohutus" 
2.7. Ühiskonnaja kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse 6,9 ,,Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
3. ABIELU 

3.1. Abielu - tavad ja kombed 1,2,4 
3.2. Registreeritud abielu j a vabaabielu 1,4 
3.3. Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik 3 "Tervis ja ohutus" 
3.4. Abieluline kohanemine. Abielu perioodid 3 
3.5. Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul 3,4 "Väärtused ja kõlblus" 
3.6. Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused 3,4 

4. LAPSEVANEMAKS OLEMINE 
4.1. Perekonna planeerimine ja seda mõjutavad tegurid 2,3,6,7 "Elukestev õpe ja bioloogia 
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katjääri planeerimine" 
4.2. Planeerimata rasedus 6, 7 
4.3. Lapse sünd 5, 7 
4.4. Lapsevanemaks olemine ja selle komponendid: bioloogiline, juriidiline, psühholoogiline, 5 

sotsiaalne 
4.5. Vanemate roll ja vastutus lapse kasvatajatena 5, 7 "Tervis ja ohutus" 
4.6. Vanemate kasvatusstiilid 5, 7 

5. LAPS 
5.1. Lapse areng, arenguperioodid ja vanema osa selles 5 bioloogia 
5.2. Kiindumussuhe lapsega ning vanemate mõju selle kujunemisele 5, 7 
5.3. Kodukasvatuse olemus, eesmärgid ja osa lapse arengus 3,5,7,8,9 "Väärtused ja kõlblus" 

6. KODU JA ARGIELU 
6.1. Kodu ja selle loomine. Kodu kui elukeskkond. Rituaalid ja traditsioonid 3, 7 ,,Keskkond ja jätku-

suutlik areng" 
6.2. Pereliikmete vajadused ja väärtused ning nende arvestamine 3,6 ,,Kultuuriline identiteet" 
6.3. Suhtlemine peres: rollide jaotus, sallivus, abistamine 2,3 
6.4. Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused. Kriisid peres 3,8,9 ,,Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus" 
6.5. Lahkuminekja lahutus 9 
6.6. Lein ja toimetulek sellega 9 
6.7. Perekondlike suhete säilitamine 8,9 
6.8. Terviseriskid ning nende ennetarnine üksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil 9 "Tervis ja ohutus" 

7. PEREKONNA MAJANDUSELU JA ÕIGUSAKTID "Teabekeskkond" 
7.1. Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres 3 "Elukestev õpe ja matemaatika 

katj ääri planeerimine" 
7.2. Abielu ja laste elureguleerivad seadused 4 ,,Kodanikualgatus ja ühiskonnaõp 

ettevõtlikkus" 
8. PEREKOND INIMESE ELUS 

8.1. Inimese elukäik sünnist surmani 7 
8.2. Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel. 7,8,9 ,,Kultuuriline identiteet" 
8.3. Side põlvkondade vahel 9 "Väärtused ja kõlblus" 
8.4. Onnja perekonnaelu 8 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu, saab aru 
nende tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus; 
·2) on omandanud süsteemse ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest 
ja protsessidest, nende ruumilisest esinemisest, vastastikustest seostest ning 
arengust; 
3) märkab ja teeb vahet kohalikel, regionaalsetel ning globaalsetel sotsiaal
majanduslikel ja keskkonnaprobleemidel ning osaleb aktiivse maailma
kodanikuna nende lahendamisel; 
4) rakendab geograafiaprobleeme lahendades teaduslikku meetodit; 
5) mõistab inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes 
tingimustes, väärtustades nii kodukoha kui ka teiste piirkondade looduslikku ja 
kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku arengut; 
6) leiab nii eesti- kui ka võõrkeelsetest teabeallikatest geograafiaalast infot, hindab 
seda kriitiliselt ning teeb põhjendatud järeldusi ja otsuseid; 
7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, rakendab geograafias 
omandatud teadmisi ja oskusi igapäevaelus ning arvestab neid elukutset valides; 
8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, on loov, ettevõtlik ning 
motiveeritud elukestvaks õppeks. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on omandanud ettekujutuse geograafia arengust, teab geograafia seoseid teiste 
teadusharudega ning geograafia kohta tänapäeva teaduses; 
2) toob näiteid nüüdisaegsete uurimismeetodite kohta geograafias; teeb vaatlusi ja 
mõõdistamisi, korraldab küsitlusi ning kasutab andmebaase vajalike andmete 
kogumiseks; 
3) kasutab teabeallikaid, sh kaarte, info leidmiseks, seoste analüüsiks ning üldistuste 
ja järelduste tegemiseks; 
4) analüüsib teabeallikate, sh kaartide järgi etteantud piirkonna loodusolusid, 
rahvastikku, majandust ning inimtegevuse võimalikke tagajärgi. 
5) analüüsib temaatiliste kaartide ja statistiliste andmete põhjal rahvastiku paiknemist 
ning tihedust maailmas, etteantud regioonis või riigis; 
6) analüüsib demograafilise ülemineku teooriale toetudes rahvaarvu muutumist 
maailmas, etteantud regioonis või riigis ning seostab seda arengutasemega; 
7) analüüsib rahvastikupüramiidi järgi etteantud riigi rahvastiku soolis-vanuselist 
struktuuri ning selle mõju majanduse arengule; 
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8) võrdleb sündimust ja suremust arenenud ja arengumaades ning selgitab erinevuste 
peamisi põhjusi; 
9) toob näiteid rahvastikupoliitika ja selle vajalikkuse kohta; 
10) teab rände liike ja rahvusvaheliste rännete peamisi suundi ning analüüsib 
etteantud piirkonna rännet, seostades seda peamiste tõmbe- ja tõuketeguritega; 
11) analüüsib rändega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid tagajärgi lähte- ja 
sihtriigile ning mõjusid elukohariiki vahetanud inimesele; 
12) analüüsib teabeallikate põhjal etteantud riigi rahvastikku (demograafilist 
situatsiooni), rahvastikuprotsesse ja nende mõju riigi majandusele; 
13) väärtustab kultuurilist mitmekesisust, on salliv teiste rahvaste kommete, 
traditsioonide ja religiooni suhtes; 
14) võrdleb linnu ning maa-asulaid arenenudja arengumaades; 
15) analüüsib linnastumise kulgu ja erinevusi arenenud ja arengumaades; 
16) analüüsib etteantud info põhjallinna sisestruktuuri ning selle muutusi, 
17) toob näiteid arenenud ja arengumaade suurlinnade planeerimise ning sotsiaalsete 
ja keskkonnaprobleemide kohta; 
18) analüüsib kaardi ja muude teabeallikate põhjal etteantud riigi või piirkonna 
asustust; 
19) on omandanud ülevaate maailma linnastunud piirkondadest, nimetab ning näitab 
kaardil maailma suuremaid linnu ja linnastiud; 
20) analüüsib teabeallikate põhjal riigi majandusstruktuuri ja hõivet ning nende 
muutusi; 
21) analüüsib tootmise paigutusnihkeid tänapäeval kõrgtehnoloogilise tootmise 
näitel; 
22) analüüsib tööstusettevõtte tootmiskorraldust ja paigutusnihkeid autotööstuse 
näitel; 
23) toob näiteid tehnoloogiaja tootearenduse mõju kohta majanduse arengule; 
24) analüüsib etteantud teabeallikate järgi riigi turismimajandust, selle arengueeldusi, 
seoseid teiste majandusharudega, rolli maailmamajanduses ning mõju keskkonnale; 
25) analüüsib teabeallikate järgi riigi transpordigeograafilist asendit ja transpordi osa 
riigi majanduses; 
26) analüüsib maailmakaubanduse peamisi kaubavoogusid; 
27) teab arengutaseme näitajaid ning riikide rühmitamist nende alusel; 
28) iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna rahvastikku, asustust, 
majandust ning selle ruumilist korraldust; 
29) selgitab globaliseerumise eri aspekte, toob näiteid selle mõju kohta arenenud ja 
arengumaadele; 
30) võrdleb ja analüüsib teabeallikate põhjal riikide arengutaset ning riigisiseseid 
arenguerinevusi; 
31) on omandanud ülevaate maailma poliitilisest kaardist, nimetab ja näitab kaardil 
kõik Euroopa riigid ja pealinnad ning maailma suuremad riigid; 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Ü. Liiber, Geograafia gümnaasiumi le I kursus "Rahvastikja majandus", Eesti 
Loodusfoto, 2011 
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Õppeaine: Geograafia (inimgeograafia) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 105 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Rahvastik ja majandus planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Geograafia areng ja uurimismeetodid 
1.1 Geograafia arengja peamised uurimisvaldkonnad, inim- jaa loodusgeograafia 1 Teabekeskkond Ajalugu 
1.2 Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias, kaugseire, GIS, Eesti põhikaart 2 Tehnoloogia ja Füüsika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
2. Rahvastik 
2.1 Rahvastiku paiknemine ja tihedus, seda mõjutavad tegurid, demograafia 3,5 Teabekeskkond Ajalugu, 

matemaatika 
2.2 Maailma rahvaarv ja selle muutumine, demograafiline plahvatus 6 Keskkond ja Matemaatika 

jätkusuutIik areng 
2.3 Demograafiline üleminek, traditsiooniline rahvastiku tüüp, nüüdisaegne rahvastiku tüüp 6 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
2.4 Rahvastiku struktuur ja selle mõju riigi arengule, rahvastiku vananemine, soolis-vanuseline 4,7,12 Elukestev õpe ja Matemaatika, 

koosseis, tööhõive struktuur karjääri planeerimine emakeel. 
vöörkee1 

2.5 Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, loomulik iive 8 Väärtused ja kõlblus Bioloogia, 
ajalugu 

2.6 Rahvastikupoliitika 9 Kultuuriline Ajalugu 
identiteet 

2.7 Rände põhjused ning liigitamine, migratsioon, immigratsioon, emigratsioon, migratsiooni 10 Väärtused ja kõlblus Ajalugu 
tõmbe- ja tõuketegurid 

2.8 Peamised rändevood maailmas 10 Ajalugu, 

2.9 Rände tagajärjed 11,13 Keskkond ja Emakeel 
jätkusuutiik areng 

2. Pagulasprobleemid maailmas 13 Kultuuriline Ajalugu 
--- ---
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10 identiteet 
3. Asustus 
3.1 Asustuse areng maailmas ning asulate paiknemist mõjutavad tegurid eri aegadel 14,18 Teabekeskkond Ajalugu 
3.2 Linnad ja maa-asulad arenenud ja arengumaades 14,19 Väärtused ja kõlblus 
3.3 Linnastumise kulg maailmas, eeslinnastumine, ülelinnastumine 15 Ajalugu, 

matemaatika 
3.4 Linnade sisestruktuur ning selle muutumine 16 
3.5 Linnasturnisega kaasnevad probleemid arenenud ja arengumaades, slummid 17 Keskkond ja Emakeel 

jätkusuutIik areng 
3.6 Linnakeskkond ja selle planeerimine 17 Tervis ja ohutus Bioloogia 
4. Muutused maailmama.ianduses 
4.1 Muutused majanduse struktuuris ja hõives, primaarne, sekundaarne, tertsiaarne ja 20 Teabekeskkond Ajalugu, 

kvatemaarne sektor, geograafiline tööjaotus matemaatika 
4.2 Tootmist mõjutavad tegurid ning muutused tootmise paigutuses, kapital, võrgustikupõhine 21,23 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

majandus, kõrgtehnoloogiline tootmine, teaduspark innovatsioon 
4.3 Rahvusvahelised firmad 22 
4.4 Autotööstus 22 Tehnoloogia ja Arvutiõpetus 

innovatsioon 
4.5 Turismi areng 24 Ajalugu 
4.6 Turismi roll riigi majanduses ja mõju keskkonnale 24 Keskkond ja Bioloogia 

jätkusuutIik areng 
4.7 Transpordi areng ja mõju maailmamajandusele, transpordigeograafiline asend 25 Teabekeskkond Emakeel 
4.8 Rahvusvaheline kaubandus 26 Väärtused ja kõlblus Matemaatika 
5. Ühiskonna areng ja üleilmastumine 
5.1 Riikide liigitamine arengutaseme ja panuse järgi maailmamajandusse, agraar-, industriaal- ja 27 Teabekeskkond Ajalugu 

infoühiskond 
5.2 Arengutaseme mõõtmine, SKT, inimarengu indeks 27 Tehnoloogia ja Matemaatika, 

innovatsioon arvutiõpetus 
5.3 Eri arengutasemega riigid, arengumaa ja arenenud riik 30,31 
5.4 Agraar-, tööstus-ja infoühiskonna rahvastik, majandus ning ruumiline korraldus 28,31 Ajalugu 
5.5 Üleilmastumine ja maailmamajanduse areng 29 Kultuuriline Emakeel, 

identiteet vöörkeel 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• omandab teadmisi psühholoogia põhiliste seaduspärasuste ja nende uurimise 

kohta; 
• mõistab psühholoogia seaduspärasuste rakendamise võimalusi igapäevaelus, 

väärtustades neid. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) mõistab inimese taju, tähelepanu, mälu, õppimise, mõtlemise, emotsioonide, 

motivatsiooni, isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi 
seaduspärasusi ning tunneb neid endaja teiste käitumises; 

2) teab psühholoogias kasutatavaid põhilisi uurimismeetodeid ning eristab 
teaduslikku teadmist tavateadmisest; 

3) tunneb igapäevaelus kasutuselolevaid psühholoogiaga seotud mõisteid ja 
kontseptsioone; 

4) oskab rakendada psühholoogia seaduspärasusi enda õppimise analüüsimisel ja 
õpioskuste arendamisel; 

5) mõistab inimeste erinevuste päritolu ja individuaalsust ning väärtustab 
individuaalseid ja kultuurilisi erinevusi; 

6) analüüsib põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele 
igapäevaelus; 

7) mõistab ja kirjeldab psühholoogiateadmiste rakendamise võimalusi igapäevaelus; 
8) kirjeldab teadusliku psühholoogiaja rahvapsühholoogia erinevusi; 
9) eristab psühholoogia põhilisi harusid ning mõistab seoseid teiste teadustega; 
10) teab psühholoogia põhilisi uurimismeetodeid (kirjeldavad, korrelatiivsed, 

eksperimentaalsed) ning toob näiteid psühholoogia teaduslike uurimuste kohta; 
11) väärtustab psühholoogiliste nähtuste seletamisel teaduslikku käsitlust; 
12) kirjeldab inimese perifeerse ja kesknärvisüsteemi ehitust ning talitlust; 
13) kirjeldab närviraku ehitust ja talitlust; 
14) selgitab meelelise tunnetuse olemust ja liigitab aistinguid, tuues näiteid 

igapäevaelust; 
15) selgitab taju ülesandeid ja tajukujundite tekkimist lähtuvalt taju omadustest; 
16) teab, kuidas võivad taju omadused (piirid, kujunemise aeg, kestus, püsivus, 

ruumiline ja ajaline vastasmõju) mõjutada tajukujundi tekkimist; 
17) kirjeldab ja toob näiteid tajuliikide (sügavus-, liikumis- ja ruumitaju) kohta; 
18) eristab tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu ning kirjeldab nende mõju oma 

õpitegevusele; 
19) kirjeldab töömälu ja pikaajalist mälu ning toob näiteid nende olemasolu kohta, 

toetudes teaduslikule käsitlusele; 
20) kirjeldab ja toob isiklikest kogemustest näiteid episoodilise, semantilise ja 

protseduurilise mälu kohta; 
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21) kirjeldab tähelepanu, infotöötluse sügavuse ja info kokkupakkimise mõju 
informatsiooni salvestamisele mälus; 

22) teab unustamise põhjusi ning kirjeldab meenutamise tõhusamaks muutmise teid 
õpitegevustes; 

23) teab, mis on õppimine, ning selgitab, kuidas omandatakse teadmisi ja oskusi; 
24) teab ja kirjeldab erinevaid õppimise viise: harjumine, tingimine, sotsiaalne 

õppimine, teadmiste konstrueerimine; 
25) toob näiteid õppimise viiside rakendumise kohta õpitegevustes ning oskab 

analüüsida oma õpitegevusi; 
26) eristab ja kirjeldab mõtlemise elemente (kujundeid, mõisteid ja skeeme) ning 

selgitab keele ja mõtlemise seoseid; 
27) teab probleemide lahendamise etapp e ja takistusi probleemide lahendamisel, tuues 

näiteid protsessi kirjelduse ja takistuste kohta; 
28) kirjeldab teadmiste ja kogemuste mõju probleemide lahendamisele ning loovale 

mõtlemisele ning toob isiklikust kogemusest näiteid selle kohta; 
29) kirjeldab õppeülesandeid, läbides probleemi lahendamise etapp e ja takistusi 

õppeülesande käigus, ning analüüsib probleemilahendust tagasivaateliselt; 
30) teab, mis on emotsioonja millised on põhiemotsioonid, ning kirjeldab, kuidas 

emotsioonid väljenduvad fiisioloogiliselt, tunnetuslikult ja käitumises; 
31) väärtustab emotsioonide väljendusviise, mis ei kahjusta ennast ega teisi, ning 

demonstreerib neid õpisituatsioonis; 
32) selgitab vajaduste, eesmärkide ja motivatsiooni seoseid; 
33) demonstreerib õpisituatsioonis oskust seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke ning 

planeerida nende saavutamiseks vajalikke tegevusi; 
34) selgitab ja toob näiteid bioloogilise ja kultuurilise motivatsiooni 

avaldumisvormide kohta; 
35) kirjeldab inimese saavutusvajaduse rahuldamise võimalusi erinevates 

tegevusvaldkondades; 
36) kirjeldab isiksuse viiefaktorilist käsitlust, tuues selle kohta näiteid; 
37) selgitab pärilikkuse ja keskkonna osa isiksuseomaduste kujunemises; 
38) teab isiksuseomaduste mõõtmise põhilisi meetodeid psühholoogias; 
39) toob näiteid üld- ja erivõimekuse väljendumise ning rakendamise võimaluste 

kohta inimestel; 
40) selgitab intelligentsuskoefitsiendi tähendust; 
41) mõistab normi ja hälbivuse suhtelisust ning väärtustab inimeste erinevusi. 
42) selgitab kultuurilise ja rahvusliku identiteedi kujunemise mehhanisme; 
43) analüüsib, kuidas esmamulje, eel arvamused ja stereotüübid mõjutavad inimeste 

sotsiaalset taju, ning toob selle kohta näiteid; 
44) analüüsib rühmas toimuvate protsesside (sünergia, vastutuse hajumise, 

konformsuse, rühmamõtlemise) mõju inimese käitumisele, seostades seda 
igapäevaeluga; 

45) väärtustab vajadust seista vastu rühmasurvele, mis õhutab ennast ja teisi 
kahjustavalt käituma; 

46) selgitab psühholoogi tööd eri valdkondades ning teadvustab eetilisi printsiipe 
psühholoogias; 

47) mõistab psühholoogiateadmiste olulisust ning väärtuslikkust enda ja teiste 
käitumise seletamisel. 
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Õppeaine: Psühholoogia (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

- - - - - - - - - - - - - - - -

õ 'P rJeslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 
1 Psühholoogiateadus 2,8,9, 10, 11 Bioloogia, keemia 

Psühholoogia kui teadus. Teaduslik psühholoogia ja rahvapsühholoogia. Psühholoogia 
uurimismeetodid. Psühholoogia harud ja seos teiste teadustega. 

2 Tunnetuse ja tegevuse bioloogiline alus 3, 12, 13, 14 Bioloogia 
Inimese närvisüsteem: perifeeme ja kesknärvisüsteem. Närviraku ehitus ja taHtlus. 
Meeleelundid ja aistingud. 

3 Taju ja tähelepanu 1,3,15,16,17,18 Teabekeskkond Bioloogia 
Taju ja selle omadused. Tajukujundi tekkimine. Tajuliigid: sügavus-, liikumis-, ruumitaju. 
Tahtlikja tahtmatu tähelepanu. 

4 Mälu 1,3, 19,20,21,22 Teabekeskkond Bioloogia 
Mälu. Töömälu ja pikaajaline mälu. Episoodiline, semantiline ja protseduuriline mälu. 
Mäluprotsessid: salvestamine, meenutamine, unustamine. 

5 <!ppimine 1,3,4,23, 24, 25 Elukestev õpe ja 
Oppimine, teadmised ja oskused. Õppimise viisid: hatjumine, tingimine, sotsiaalne õppimine, karjääri 
teadmiste konstrueerimine. planeerimine 

6 Mõtlemine 1,3,26,27,28,29 Teabekeskkond Eesti keel 
Mõtlemine. Mõtlemise elemendid: kujundid, mõisted, skeemid. Võõrkeel 
Keel ja mõtlemine. 
Probleemide lahendamine ja loov mõtlemine. 

7 Emotsioonid ja motivatsioon 1,3,30,31,32,33,34, Kultuuriline Bioloogia 
Emotsioon. Emotsiooni komponendid. Põhiemotsioonidja emotsioonide väljendamine. 35 identiteet 
Vajadused, eesmärgid ja motivatsioon. Bioloogiline ja kultuuriline motivatsioon. 
Saavutusvajadus. 

8 Individuaalsed erinevused 1,3,5,36,37,38,39,40, Väärtused ja Bioloogia 
Isiksus, isiksuseomadused. Isiksuse bioloogilised alused. Vaimsed võimed: üldvõimekus ja 41 kõlblus 
erivõimekused. IQ. Individuaalsed erinevused, norm ja hälbivus. 
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9 Sotsiaalsed protsessid 1,3,6,42,43,44,45 Väärtused ja Ühiskonnaõpetus 
Sotsiaalne võrdlemine ja identiteet. Sotsiaalne taju. Esmamulje, eelarvamused, stereotüübid. kõlblus 
Rühmaprotsessid - sünergia, vastutuse hajumine, konformsus, rühmamõtlemine. 

10 Psühholoogia rakendused 4,7,46,47 Elukestev õpe ja 
Psühholoogi elukutse ja psühholoogia rakendused. Psühholoogiateadmiste rakendamine karjääri 
igapäevaelus. planeerimine 
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Ainevaldkond "Kunstiained" 

Õppeained: 

muusika 
kunst 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

l) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab j a süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: XIX sajandi romantism planeeritud tundide arv: 35 

o 'P peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted 
Oodatavad 

Läbivad teemad Lõiming 
nr õpitulemused 
1. Romantismi ideed ja rahvuslus. Instrumentaalmuusika osatähtsus - orkestrid, 2.2.1) Ajastu Kunst, 

klaver. Programmilise muusika teke. Sümfooniline poeem. Soololaul. 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
Miniatuursed zanrid: etüüdid, prelüüd, noktum, ekspromt, tantsud. 2.3.2) taust j a muusika kirjandus, 
Lavamuusika: ooper, ballett, operett. välj endusvahendid. saksa-ja 

"Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Euroopa juhtivad muusikamaad ja heliloojad. Heliloojate biograafiline elukäik 2.2.1) Ajastu Kunst, 
ja looming. L. van Beethoven, F.Schubert, R.Schumann, F.Chopin, 2.2.3) kultuurilooline ajalugu, 
F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Wagner, lBrahms, F.Liszt, G.Verdi, A.Dvorak, 2.3.2) taust j a muusika kirjandus, 
R.Strauss väljendusvahendid. saksa-ja 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika "Väärtused ja inglise keel, 

sooloinstrumentidele, ooper, ballett, operett, vokaal-sümfooniline muusika. kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine j a hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 

~ --
,Kultuuriline 
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. dentiteet" 
4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 

~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
. dentiteet" 



(" 

( 

Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium 1 Klass: -'G2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab j a j ärgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi j a kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab j a süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakultuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 I 

Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

o 'PI JeSISU 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
XIX saj. muusikalugu 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 

1. Põhja-Euroopa muusikalugu. lSibelius, E.Grieg. Heliloojate biograafihne 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
elukäik j alooming. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.5) välj endusvahendid. saksa-ja 
sooloinstrumentidele, ooper, kammermuusika, soololaul, vokaal- ja 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja kõlblus" sotsiaalained. 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. "Teabekeskkond" 

"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Vene muusikalugu. M.Glinka, M.Mussorgski, P.Tsaikovski. Heliloojate 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 
biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, soololaul, vokaal- ja 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud vokaal- ja 2.1.3.5) väljendusvahendid. saksa-ja 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

3. Erinevate stiilide lahtimõtestamine. Romantismi iseloomustus. Sümfoonia, 2.1.3.2) Ajastu Kunst, 
soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, kammermuusika, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
soololaul, vokaal- ja instrumentaal-tsüklid, koorimuusika. Tunnustatud 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid. saksa-ja 

2.1.3.6) "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 

--



(\. r""'\ 

" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

XX saj, muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
4. Rahvuslik muusika Euroopas. Selle iseärasused ja kokkulangevused. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

5. Erinevate stiilide lahtimõtestamine. Üldiseloomustus järgmistele "ismidele": 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
impressionism, neoklassitsism, ekspressionism, avangardism .. Sümfoonia, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaa1- ja 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 

I 
identiteet" 

6. Hilisromantism. G.Mahler, A.Bruekner, R.Strauss. Heliloojate biograafiline 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid, koorid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

7. Impressionism. Debussy, Ravel. Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
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sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaa1-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 

2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõ1b1us" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõ1b1us" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehää1sete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õ1b1us" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
fl<.Õ1b1us" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 



( 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium J Klass: I G3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri 

kandjana; 
• osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks; 
• mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja 

muusikahariduslikku tähendust; 
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja 

oskusi; 
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust; 
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses; 
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda; 
• teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab 

nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid. 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) on teadlik oma muusikalistest võimetest ning oskustest laulmises, pillimängus ja 
omaloomingus, arendab ja süvendab neid; 

2) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi muusikat 
ning oma arvamusi argumenteeritult põhjendada; 

3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda romantismiajastu muusikat varasemate ajastute 
muusikaga ning oma arvamusi argumenteerituIt põhjendada; 

4) oskab leida Eesti ja Euroopa muusikakuItuuri seoseid; 
5) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga muusikanäidete varal; 
6) on tutvunud muusikanäidete varal dzässmuusika väljendusvahenditega ja eesti dzässi 

peamiste traditsioonidega ning oskab oma arvamusi argumenteerituIt põhjendada; 
7) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja popmuusika väljendusvahenditega ning oskab 

oma arvamusi argumenteerituIt põhjendada; 
8) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20. ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile; 
9) väljendab oma arvamust muusikast ja analüüsib külastatud muusikaüritusi (võimaluse 

korral siduda muusikaloo teemadega), rakendades varasemaid teadmisi ja muusikaalast 
sõnavara. 
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Õppeaine: Muusika 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 31 
Kursuse või teema Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 1. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 
-o 'p [leSISU 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
XX saj. muusikalugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 

1. Ekspressionism, neoklassitsism. A.Schönberg, P.Hindemith, C.Orff. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja 2.1.3.4) taust j a muusika kirjandus, 
poeem, soolokontsert, muusika sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal- 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
sümfooniline muusika. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
ansamblid, orkestrid. kõlblus" sotsiaalained. 

" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. D.SostakovitS, S.Prokofjev, A.Pärt. Heliloojate biograafiline elukäik ja 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
looming. Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 

2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 
kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
"Kultuuriline 
identiteet" 

3. I.Stravinski, G.Gershwin, Heliloojate biograafiline elukäik ja looming. 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
Sümfoonia, sümfooniline süit- ja poeem, soolokontsert, muusika 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 
sooloinstrumentidele, ooper, ballett, vokaal-sümfooniline muusika. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
Sümfooniline jazz. Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, 2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
orkestrid. 2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
" Teabekeskkond" 
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"Kultuuriline 
identiteet" 

Jazzmuusika tekke- ja arengulugu 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
1. Jazz muusika erinevad perioodid: töölaulud, minstrelid, blues, spirituaal. 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

Tunnustatud vokaal- ja instrumentaalsolistid, ansamblid, orkestrid. 2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) väljendusvahendid saksa-ja 
2.1.3.6) " "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

2. Ragtime, New Orleans, Dixieland, Swing. Vokaal- ja instrumentaalsolistid, 2.1.3.2) "Ajastu Kunst, 
ansambel, orkester 2.1.3.3) kultuurilooline ajalugu, 

2.1.3.4) taust ja muusika kirjandus, 
2.1.3.5) välj endusvahendi saksa-ja 
2.1.3.6) d" "Väärtused ja inglise keel, 

kõlblus" sotsiaalained. 
"Kultuuriline 
identiteet" 

1. Laulmine ja hääle arendamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 

3. Harmooniataju arendamine kaanonite ja lihtsate mitmehäälsete laulude kaudu. 2.4.2.1.-3) "Väärtused ja 1.5.1.1 
~õlblus" 1.5.1.2 

I 

,Kultuuriline 
· dentiteet" 

4. Hääle individuaalsete omaduste kujundamine 2.4.2.1.-5) "Väärtused ja 1.5.1.1 
kõlblus" 1.5.1.2 
,Kultuuriline 
· dentiteet" 
--
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) nmg 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 
I) 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 kommunikatsioonjne); 
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 
välj endusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb 
eksperimenteerida; 
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9) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab 
keskkonnaja kultuuripärandi kaitse nõudmisi; 
lO) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat. 

Läbivad teemad 

Kunstiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, kultuuri rolli teadvustamine 
igapäevaeIus, 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 tähtsaI kohal 
noorte endi osalemine 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. 

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 tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites 
ning esitledes rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning 
võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud oma võimetest ja 
huvidest lähtuvalt sobiva kunstiharrastuse 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 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 jätkusuutIik areng" on seotud loodusliku ja kultuurilise 
mitmekesisuse ning jätkusuutlikkuse väärtustamisega. TähtsaI 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. 

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

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini Il. 
Klassile. Kunst, 2004. 

3. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: [ G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
~korranumber: 1. (1.) teema nimetus: Kunstiajalugu ja muutuvolemus planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Sissejuhatus. Kunsti roll eri ajastutel. Kunstikultuuri üldistav ajatelg. Kunstnikja tema 1- 8 1- 8 ajalugu, 

kaasaeg. Kunstiteos ja vaataja. Kunstiteoste sõnum ja vorm eri ajastutel. Lugude ja sümbolite geograafia, 
ringIus läbi sajandite. Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, matemaatika, 
märgiline, sotsiaalne). Kunsti osa ühiskonnas. Kunst ja religioon. Kunstilügid (arhitektuur, keeled, 
skulptuur, maal, graafika, tarbekunst, disain). kirjandus, 

muusika 
2. Kunsti tekkimine. Megaliitsed ehitised, koopamaalid, skulptuur. Vanimad kõrgkultuurid. 

Mesopotaamia. Egiptus. ehituskunst (püramiidid, templid), kujutav kunst (inimese 
kujutamine). 

3. Antiikaja kunst. 
Egeuse kunst. Kunst Vana-Kreekas: ehituskunst, skulptuur, vaasimaal. 
Etruski kunst. Kunst Vana-Roomas: ehituskunst, skulptuur, maal. 

4. Keskaja kunst. Varakristlik kunst. Kristliku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Bütsantsi 
ja Vana-Vene kunst. Kirikud, kremlid, ikoonid. 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Ristiusu mõju kunstile. 
Romaani stiil: kirikud, kindlused, reljeefid. 
Gooti stiil: katedraalid, erinevused regiooniti, kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraai, 
tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. Keskaja kunst Eestis. 

5. Renessanss. 
Humanistlik maailmavaade. Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused 
ruumi kujutamisel). Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 
(van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, Dürer, Bosch). Trükikunsti leiutamine. 
Renessansskunsti näited Eestis. 

6. Barokk. Rokokoo. 
Absolutismi ja religiooni mõju kunstile. Ehituskunst (kirikud, lossid, pargid). Kujutav kunst 
(valgus, vari, dünaamika). Sisekujundus. (Bernini, Rubens, Rembrandt, Vermeer van Delft, 
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Velazquez, Watteau). Barokk ja rokokoo Eestis. 
7. Klassitsism. 

Antiigipärandi ja valgustusaja mõju. Ehituskunst Prantsusmaal ja Venemaal. Kujutav kunst 
(David, Ingres). Sisekujundus. Akademism. Klassitsism Eestis (mõisad). 

8. Romantism. 
Ehituskunst (historitsism, eklektika). Kujutav kunst Prantsusmaal ja Saksamaal (Delacroix, 
CD.Friedrich, Goya). 

10. Realism. Juugend. Historotsism. 
Ühiskonnakriitika. Realism Prantsusmaal (barbisoonlased), Venemaal (peredvifuikud), 
Saksamaal (biedermeier). 

Il. Loomingulised ja uurimuslikud projektid ja õppekäigud. Projektid ja õppekäigud on seotud 8- 10 
erinevate keskondadega: loodus, linn, muuseum, näitus jne. 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

• Gümnaasiumi kunsti 2. kursus on uurimuslikja praktiline. 
• Õpilane tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise 
vahendina 

• Tajub nüüdisaegse kunsti olemust 
• Oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga 

probleemilahenduslikke ülesandeid 
• Rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi 

võtteid 
• Enesemääratluspädevuse kujundamine 
• Ettevõtlikkuspädevuse kujundamine disainiprojektide kaudu 
• Sotsiaalse pädevuse kujundatakse oma tunnete ja seisukohtade väljendamise teel 
• Suhtluspädevuse arendamine- oskus kunsti mõista ja tõlgendada 
• Matemaatikapädevuse arengut 

Õpitulemused 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Õpilane väärtustab omakultuuri 
Oskab kasutada ainespetsiifilist keelt 
Õpilane omab kriitilis- loovat mõtlemist 
Väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini, 
analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid 
püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, 
arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid 
rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi 
väljendusvahendeid ning tehnilisi töö võtteid ja - vahendeid, oskab ning julgeb 
eksperimenteerida. 
on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust, arvestab keskkonna -
ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi 
esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast tenninoloogiat 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Eve Kärner "Kompositsiooniõpetus" TEA 2006 
2. Jaak Adamson, Andres Adamson "Kunstiõpik gümnaasiumile" Argo 2002 
3. U. Asi "Tehniline joonestamine" 
4. T. Hunt, S. Letunovits, H. Annuka "Kujutava geomeetria algkursus"Tallinn 2010 
5. Merike Rehepapp "Disainispikker" 
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Õppeaine: Kunst 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Kunst II planeeritud tundide arv:_ 

õ 
"-

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

I nr 
I Kompositsiooniõpetus "Oma ruum"- kompositsioon, joone dünaamika Arendab kunstivõimeid Teabekeskkond, mat 

Eluk. õpe ja karj plan i 

2 Modelleerimine - koondepunkt, perspektiiv Analüüsib objekti Tehnolja mat 
I 

innovatsioon 
3 3D animatsioon - kaader, üldplaan, lähiplaan, storyboard, Henry Moore Arendab kunstivõimeid Eluk. õpe ja karj plan, inim 

I 
teabekeskond 

4 Ristuvad tasapinnad - viirutus, kuup ristisomeetrias Analüüsib objekti, Tehnolja innovats mat I 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan 
5 Kujutav geomeetria tahukad - kirjanurk, mõõtkava, projektsioon, Analüüsib objekti Tehnolja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õp_e ja karj plan 
6 Kujutav geomeetria pinnalaotus, väljalõige, külgpind, originaalvorm, pöördkeha, kaldtahk Analüüsib objekti Tehnol ja innovats mat 

ruumilise mõtlemise areg eluk õpe ja karj plan I 

7 Võimatud konstruktsioonid - taju, Oscar Reutesward, Zenon Kulpa, autoriõigused Analüüsib objekti TehnoI, ja innovats mat 
I ruumilise mõtlemise areg teabekeskkond 

8 Labürint - joonise analüüs, keskkonnaesteetika, land art, pasporteerimine, paspartuu Analüüsib objekti Keskkond ja jätkus Mat, ajal 
areng, tervis ja ohutus 

9 Elementidest kera, kera lõiked, lõikav tasapind Mõistab disaini ruumilise Tehnol ja innovats, mat 
mõtlemise areg eluk õpe ja karjääri p. 

10 Tootedisain - analüüs, semiootika, makett, esitlus, pitching Mõistab disaini, tunneb Väärtused ja kõlbl, inim 

-- ---
autoriõigusi 

-- -
~luk õp~ja karj plan 
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini 
(valikkursus) 

Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 
Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning 
kujundamise vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkuItuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning aktsepteerib 

selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikuIt ning loovait püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) teab põhimõisteid; 
2) oskab kirjeldada ja iseloomustada erinevaid kunsti ilminguid; 
3) oskab iseleoomustada erinevaid stiile, tuua välja perioodile iseloomulike 

tunnuseid; 
4) tunneb ajastule iseloomulikke sümboleid; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada, eristada ja võrrelda erinevate autorite töid. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. KunstikuItuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. klassile. Kunst, 
2003. 

2. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Renessansist impressionismini 11. 
klassile. Kunst, 2004. 

3. Stalley, Roger. Early Medieval Art. Oxford University Press, 1999. 
4. Simson, Otto von. The Gothic Cathedral. Princeton University Press, 1989. 
5. Camille, Michael. Gooti kunst. Kunst, 2001. 
6. Harbison, Craig. Renessansskunst põhja pool Alpe. Kunst, 2002. 
7. Murray, Linda. The High Renaissance and Mannerism. Thames and Hudson, 

1995. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema 1_ Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik J:eema nimetus: Kunst Euroopas varakristlusest manerismini planeeritud tundide arv: 35 

-

Õppesisu 
- -

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

m 
l. Sissejuhatus. Põhimõisted. 1,2,3 Kultuuriline idetiteet, ajalugu, 

Keskaja kunst. VarakristIik kunst. KristIiku sümboolika tekkimine ja mõju kunstile. Väärtused ja kõlblus, geograafia, 
Bütsantsija Vana-Vene kunst. Tehnoloogia ja matemaatika, 
Kirikud, kremlid, ikoonid. innovatsioon, keeled, 
Rahvasterändamisaja kunst ja viikingite tarbekunst. Elukestev õpe ja kirjandus, 
Ristiusu mõju kunstile. katjääri planeerimine, muusika 

2. Romaani stiil: kirikud, kindlused. 4 Keskkond ja 
Romaani skulptuur, maalikunst ja tarbekunst. jätkusuutIik areng, 

3. Gooti stiil: katedraalid, erirevused regiooniti, profaanarhitektuur. 4 Tervis ja ohutus 
Kirikute skulpturaalsed kaunistused, vitraaz, tahvelmaal. Tarbekunst. Raamatukujundus. 

! 

4. Renessanss.HumanistIik maailmavaade. 4,5 
Ehituskunst (palazzod, kirikud). Vararenessanss (uuendused ruumi kujutamisel). 
Kõrgrenessanss (Itaalias, Saksamaal, Madalmaades). Hilisrenessanss. 

I (van Eyck, Michelangelo, Raffael, Leonardo, Dürer, Bosch). Trükikunsti leiutamine. 
Renessansskunsti näited Eestis (Passer, Sittow). 

5. Manerism Itaalias ja mujal Euroopas. 4 
I -~~ --~ -- -
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja 

tegevuse kui ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning 
kujundamise vahendina; 

• orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 
• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste 

valdkondadega; 
• tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning 

aktsepteerib selle mitmekesisust; 
• oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva 

iseloomuga probleemilahendusIikke ülesandeid; 
• rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja 

tehnilisi võtteid; 
• väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku j a keskkonnahoidlikku 

mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab periodiseerida Eesti vanemat kunsti; 
2) teab peamisi mõisteid; 
3) teab ja oskab eristada Eesti vanemat arhitektuuri piirkondade järgi; 
4) Eristab sakraalset arhitektuuri profaansest ning tunneb ära ajastule omaseid ehitisi; 
5) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset maalikunsti; 
6) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset skulptuuri; 
7) oskab iseloomustada, kirjeldada Eesti keskaegset tarbekunsti. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Kangilaski, Jaak. Kunstikultuuri ajalugu. Ürgajast gootikani 10. Klassile. Kunst, 
2003. 

2. Solomõkova, I jt. Eesti kunst kõige varasemast ajast kuni 19. saj. keskapaigani. 
Kunst, 1975. 

3. Aluve, Kalvi. Eesti keskaegsed linnused. Valgus, 1993. 
4. Kreem, Juhan. Tallinna Mustpead. Tallinna Linnaarhiiv, 1999. 
5. Tamm, Jaan. Eesti keskaegsed kloostrid. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002. 
6. Raam, Villem. Gooti puuskulptuur Eestis. Kunst, 1976. 
7. Abel, Tiinajt. Eesti kunstisidemed Madalmaadega 15.-17. sajandil. Eesti 

Kunstimuuseum,2000. 
8. Kunstileksikon. Eesti Klassikakirjastus, 2001. 
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Õppeaine: Eesti vanema kunsti ajalugu (valikaine) 
Kooliaste: gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: valik teema nimetus: Eesti vanema kunsti ajalugu planeeritud tundide arv: 

õ 'p [)eSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 

1. Sissejuhatus. Periodiseering. Põhimõisted. 1,2 Kultuuriline ajalugu, 
identiteet, Väärtused geograafia, 
ja kõlblus, matemaatika, 
Tehnoloogia ja keeled, 
innovatsioon, kirjandus. 
Elukestev õpe ja 
katj ääriplaneerimine 

2. Eesti keskaegne arhitektuur. Piirkondlikud erinevused. Sakraalne ja profaanne arhitektuur. 3,4 Teabekeskkond, 
Linnad. Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus, 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng, 
Tervis ja ohutus 

3. Eesti keskaegne skulptuur. Matetjal: puit, kivi. 5 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

4. Eesti keskaegne maalikunst. Altarid ja maalid. Kunstnikud. 6 Kultuuriline 
identiteet, 
Tehnoloogiaja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 

5. Eesti keskaegne tarbekunst. 7 Kultuuriline 
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identiteet, 
Tehnoloogia ja 
innovatsioon, 
Kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus 
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Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 

Õppeaine: 

kehaline kasvatus 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundma ja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: -, Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 'P' leSlSU 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergejõustik 1.2.3. 1.3.4. 6. 
Jooksud metsas ja staadionil, kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe. Visked, heited ja tõuked. 

2. Sportmängud 1.2.3.7. 1. 1.2. 
Varem õpitu kordamine. Korvpall, võrkpall, jalgpall. 

3. Võimlemine 1.2. 1. 5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine. Ronimine köiel. Riplemine. 

RÖÖBASPUUD - Toenghooglemine. Hoogtõus ette. Haoostest õlgadelseis, tirel ette 
harkistesse. Hooglemiseit ettehool mahahüpe pöördega. 
KANG - Tireltõus rippest jõuga. Toenghöör taha. Kaar - mahahüpe. 
AKROBAATlKA - Kätelseisust tirel ette. Akrobaatilised kombinatsioonid. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle risti ja piki hobuse. 

4. Orienteerumine 1.2.9.12. 1.2.3. 6. 
Varem õpitu kordamine. Orienteerumisraja läbimine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.4. 2.6. 3.4. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundma ja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemist olümpiamängudel; 
olümpismi põhimõtteid 

4. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
5. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
6. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
7. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
8. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
9. Oskab orienteeruda maastikul 
10. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
11. Suudab suusatada 5 km 
12. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I. Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: plane~ritud tundide arv: 35 

õ 'p ilesIsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Kergejõustik 2.3.5. 1.3. 1.6. 
JOOKS - Erinevate distantside jooksmine. Teatejooksud. Ettevalmistus võistlusteks. 
HÜPPED - Kaugus-, kolmik- ja kõrgushüpe. 
HEITED, TÕUKED - Heitealade täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Orienteerumine. 5.6.9. 6.7. 5.6. 
Orienteerumisraja läbimine. Rajaläbimise analüüs. 

3. Võimlemine. 2.5. 1.2. 1.3. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine hüpitsa või topispalliga. Ronimine köiel varem 

õpitud viisidel. 
RÖÖBASPUUD - Nurktoeng - hetkpüsi-harkiste- käte ümberhaare - hoog sisse -

hooglemiselt tahahool harkiste - õlgadelseis - tirel ette harkistesse - hoog sisse - tahahool 
pöördega mahahüpe. 

KANG - Tireltõus ja jõutõus rippest. Toenghöör. Kaar-mahahüpe. Rippes käte 
kõverdamine. 

AKROBAATlKA - Sund või valikkava esitamine. 
TOENGHÜPE - Hobune piki harkhüpe. 

4. Sportmängud 2.7.lO. 1.8. 1.4. 
Varem õpitu kordamine ja täiustamine. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 3.4. 8. 1.2. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 2. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ . 
Jfk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

1. Sportmängud. 7.2. 1.6. 1.2.4. 
Erinevate sportmängude tehnika täiustamine ja nende taktika. Uute sportmängude 

tutvustus. 
2. Suusatamine. 11.2. 1.7. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine. 

3. Kergej õustik. 2. 1.3. 1.6. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, viskedja tõuked. 

4. Orienteerumine. 9.12. 1.2. 1.6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

5. Teadmised liikumisest ja spordist 2.3.8. 1.3.8. 1.2. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• Õpilane kujuneb teadlikuks kehakultuuriharrastajaks 
• Õpilane õpib tundmaja kasutama sportliku treeningu põhimõtteid ja valitud 

spordiala harjutamismetoodikat 
• Õpilane omandab aktiivse eluhoiaku ja tervislikud eluviisid 
• Õpilane omandab igapäevaeluks vajalikke oskusi (ohutustehnika, ratsionaalsed 

tööasendid, elementaarsed enesekaitsevõtted, esmaabi- ja enesekontrollivõtted, 
harjutused ravi ja profülaktika eesmärgil) 

• Õpilane käsitleb kehakultuuri ja sporti kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. Teab kehaliste harjutuste mõju organismile 
2. Teab iseseisva harjutamise ja sportliku treeningu põhimõtteid ja harjutamise 

metoodikat jooksmises, suusatamises, orienteerumises, võimlemises jt valitud 
spordialadel 

3. Teab kehaliste koormuste planeerimist ja lihtsamaid enesekontrolli võimalusi 
(teste) 

4. Teab Eesti parimaid sportlasi; olulisemat olümpiamängude ajaloost, 
rahvusvahelisest spordiliikumisest ja eestlaste esinemisest olümpiamängudel 

5. Oskab iseseisvalt treenida meelisspordialadel 
6. Oskab organiseerida võistlusi, olla kohtunik 
7. Oskab analüüsida endaja kaaslaste tegevust ning parandada oma tulemusi 
8. Oskab kasutada kehalisi harjutusi psüühiliste pingete leevendamiseks 
9. Oskab mängida võistlusmäärustike kohaselt üht sportmängu 
10. Oskab kasutada elementaarseid enesekaitsevõtteid 
11. Oskab orienteeruda maastikul 
12. Oskab anda esmaabi traumade ja õnnetusjuhtumite korral 
13. Suudab suusatada 5 km 
14. Suudab joosta ühtlases tempos 5 km 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

--

Õppesisu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Omandatavad Läbivad teemad Lõiming 
nr. õpitulemused 

l. Kergej õustik. l.2.3. l.2. 6. 
JOOKS - Hatjutuspaiga valik. Harjutamise metoodika, koormused. Jooksutempo 

määramine. Võistlustaktika. Erinevate distsntside läbimine. Cooperi test. Tegutsemine 
kohtunikuna. 

HÜPPED - Hüppetehnikate täiustatnine ja kehaliste võimete arendamine. 
HEITED - Heitealade telnika täiustamine ja kehaliste võimete arendamine. 

2. Võimlemine. 2.7. l.5. l.5. 
Võimlemiskava koostamine ja esitamine käsikutega. Riplemine. 
RÖÖBASPUUD - Sund- või valikkava esitamine. 
KANG - Sund- või valikkava esitamine. 
AKROBAATlKA - Sund või valikkava esitatnine. 
TOENGHÜPE - Harkhüpe üle piki hobuse. 

3. Orienteerumine 11.14. l.2. 6. 
Orienteerumine maastikul. Rajaläbimise analüüs. 

4. Sportllängud 5.6.7. l.2. 4. 
Õpitud sportmängude tehnika täiustamine. Mäng-reeglite järgi. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (poeglapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: IG3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorranumber: 2. (5.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 
.I. 

Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1. Sportmängud. 1.3.9. 1.8. 1.2.4. 
Valitud sportmängude tehnika ja taktika täiustamine. Tutvumine võimalikult paljude 

sportmängude põhimõtetega. 
2. Suusatamine. 5.13. 1.2. 6. 

Suusatehnika viimistlemine ja täiustamine. Sõidutehnika valimine vastavalt maastikule. 
Suuskade määrimine 

3. Kergejõustik. 2.5. 1.5. 1.2. 
Kaugus-, kõrgus- ja kolmikhüpe, jooksud, heited, visked, tõuked. 

4. Orienteerumine. 11.14.5. 7.8. 5.6. 
Orienteerumine maastikul kaardi ja kompassiga. Rajaläbimise analüüs. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusija omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisellsportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaidis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloost ja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
14. kasutab enesevälj enduseks erinevaid tantsutehnikaid j a -stiile. 
15. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ • • 
Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Kergej õustikJ ooksKiir- ja kestvusj ooks.Haljutamise metoodika,koormused. 5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine. Võistlus eelne 
soojendus. TõkkejooksKergejõustikualade kasutamine kehaliste 
võimete [ vastupidavus,j õud,kiirus ] arendamiseks .. VaImistumine võistlusteks ja 
osalemine koolivõistlusel, kohtuniku tegevus kergejõustikus .. Hüpped.Hüppetehnika 

1. täiustamine ja kehaliste võimete arendamine.Hoojooksult kõrgus,-ja 
kaugushüpe.Võistlusmäärused.Odaviske ja kettaheite tehnika 
tututvustamine.Kuulitõuge paigalt ja hooga. Üld. arendavad harjut. 
topispallidega. Ohutusnõuded. Võistlusmäärused. Vastupidavuse 
arendamine.(Cooperijooksu test) . 4 võistluse kiiljooks, kaugushüpe, kuulitõuge, 400m 
jooks) 

2. Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 
KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete 
arendamine. Mees-mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli 
tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide kaudu.Mäng reeglite järgi. 
Võrkpal1.Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.B1okeerimine .. Pettelöögid. Tehnika 
täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja 
kaitsemängu taktika.Mäng reeglite järgi. 
Saalihoki.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 
Indiaaca. Tehnikaelemendid.Mängutehnika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 
Jalgpall.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Õppemäng. 
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Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestushatjutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Hatjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.I1uvõimlemise kombinatsioon 
vahediga. Võimlemiskavade koostamine. 

Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse, välj endusrikkuse,kehatunnetuse ja 13,14,15. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted,võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov 
kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese 1.2.3.4. 1. 5. 7. 1. 
tervisele; kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks 
harrastamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, 
vahendid, meetodid ja vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse 
hindamine. Hügieeni- ja ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega 

5. tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade korral. Teadmised 
õpitud spordialade aj aloost, suurvõistlustest ja parimatest sportlastest. Sporti ja 
sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", spordieetika koodeks jms) 
Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel. 
Lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikurnisoskusi ja omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisellsportünisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikurnisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikurnisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjest joostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab eneseväljenduseks erinevaid tantsutehnikaid ja -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (2.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

õ 
~ 

Jrk. nr. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste harjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 km jooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe erialased hatjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks. Tõkkejooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe. Õpitud visete, tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamine.Kuulitõuge hooga. 

I 

Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 

Jalgpall.Pallitunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall. Viske hatjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika. Võistlusreeglid.Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

I 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemishatjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

I 3. 
lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil. Toenghüpe.Iluvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid.Võimlemiskavade koostamine. 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse, välj endusrikkuse,kehatunnetuse ja 18.19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-Iadinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1. 2. 3.4. 1. S. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

--~ 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekoITanumber: 2. (3.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu - -
Jrk. nr. Teemad, alateernad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Suusatamine.Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustesSuusatamise tehnika 13.14. 15. 1. 2.3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks hatjutamiseks.Hatjutamisplaan ja- 16. 17. 

1. 
metoodikaSuusahooldus.Varustus,toitumine,esmaabi suusamatkal.4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamineo Tasakaaluharjutused.Pidurdused.pöörded. : Mängud j ääl.Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 

KorvpalLIndividuaalse palli käsitlus tehnika täiustamine,kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitseRünde- ja kaitsemängu taktika .. Korvpalli tehnika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu. Mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakul. 
Võrkpall.Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt.B1okeerimine.Pettelöögid.Tehnika täiustamine 

2. erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu 
taktika. Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustamine. 

Saalihoki. Tehnikaelemendid.Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Indiaaca. Tehnikaelemendid.Mängutehnika.Võistlusmäärused.Õppemäng. 

Jalgpall.Tehnikaelemendid.Mängutaktika.Õppemäng. 
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Kergejõustik Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine ja kehaliste võimete 5.6.9.10. 1. 2. 3. 
arendamine. Jooks. Võistlustaktika.Erinevate distantside jooksmine.Hüppetehnika 

3. 
täiustamine. Kuuli tõuge.Oda vise.Ketta heide.Kohtunike tegevus.Ohutusnõuded. 4 võistlus. 
(kiirjooks,kaugushüpe,kuulitõuge,400 m jooks )Vastupidavuse arendamine. ( Cooperi jooksutest) 
Ühtlase kiiruse säilitamine ja jõu jaotamine distantsil. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1.2.3.4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 

4. ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-ja kasvatuseeesmärgid 

Õpilane: 
1. tunneb liikumisest rõõmu ja on kehaliselt aktiivne, soovib olla terve ning kehaliselt 
vormIS 
2. mõistab regulaarse kehalise aktiivsuse mõju ja rakendab seda oma tervise 
tugevdamiseks 
3. arendab liikumisoskusija omab valmisolekut õppida uusi spordi- ja liikumisaIasid 
4. järgib kehalisel tegevusel ohutus- ja hügieeninõudeid, teab, kuidas käituda 
liikumisel/sportimisel esineda võivate õnnetusjuhtumite korral 
5. jälgib oma kehalise vormisoleku taset ning oskab oma töövõimet regulaarse 
treeningu abil parandada 
6. on vastutustundlik, koostööaldis, kaaslasi austav, neid abistav ja nendega arvestav 
7. väärtustab kehakultuuri rahvusliku ja rahvusvahelise kultuuri osana 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. tunneb kehalise harjutuste mõju organismile ja kehalisest koormusest tingitud 

muutusi organismis 
2. oskab valida endale iseseisvaks harjutamiseks sobiva liikumis- ja/või spordiala; 

kasutades seda ohutult oma kehalise vormisoleku parandamiseks ning töövõime 
tõstmiseks 

3. oskab kasutada tulemuslikult enesekontrollivõtteid 
4. oskab kavandada iseseisvat treeningut 
5. omab ülevaadet õpitud spordi- ja liikumisalade ajaloostja tähtsamatest võistlustest 

Eestis ning maailmas, nimetab tuntuid sportlasi 
6. tunneb õpitud spordi- ja liikumisalade olulisemaid võistlusmäärusi ja omab 

ülevaadet kohtunikutegevusest 
7. sooritab õpitud elementidest harjutuskombinatsioonid vahendiga või ilma, 

akrobaatikas, poomil ja toenghüppe 
8. julgestab ja abistab kaasõpilase harjutuste sooritamisel 
9. sooritab kiirjooksu stardikäsklustega 
10. läbib järjestjoostes 2-3 km 
11. mängib võistlusmääruste kohaselt kahte sportmängu 
12. sooritab sportmängudes õpitud tehnika elementidest kontrollharjutuse 
13. läbib suustades 5 km distantsi 
14. kasutab erinevaid suusatehnikaid sõltuvalt maastikust 
15. oskab hooldada oma suusavarustust 
16. läbib uisutades 2 km distantsi 
17. valdab erinevate sõiduviiside tehnikat 
18. tantsib ja analüüsib Eesti pärimus-ja autoritantse, standard-ja ladinatantse ning 

teiste rahvaste seltskonnatantse 
19. kasutab enesevälj enduseks erinevaid tantsutehnikaid j a -stiile. 
20. hindab tantsulist liikumist kui elukestvat tervislikku harrastust 
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (4.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu 
- -

Jrk. ill. Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad Läbivad teemad Lõiming 
õpitulemused 

5.6.9.10. 1. 2. 3. 
Kergejõustik.Erialaste hatjutuste seeriad jooksutehnika täiustamiseks ja võimete 

1. 
arendamiseks. Jooks erinevatest lähteasenditest.Kuni 4 kmjooks.Hüppevõime ja osavuse 
edasiarendamine.Kaugushüppe ja kõrgushüppe erialased hatjutused treeninguks ja tehnika 
täiustamiseks. Tõkkejooks.Kaugushüpe,kõrguhüpe. Õpitud visete, tõugete,heidete treenimine 
ning tehnika täiustamine.4 võistlus ( 100mjooks, kaugushüpe, 400m jooks, kuulitõuge) 
Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 

J algpall.Pallitunnetuse arendamine, tehnika elementide täiustamine .. MängutehnikaKehaliste 
võimete arendamine. Õppemäng. 

2. Pesapall. Viske harjutused.Mängutaktika ja tehnika täiustamine ja kehaliste võimete 
arendamine. 

F risbee e. lendtaldrik Viske,- ja püüdmistehnika.Mängutaktika.Võistlusreeglid.Oppemäng ja 
kehaliste võimete arendamine. 

Võimlemine.põhivõimlemine:üldarendavad võimlemisharjutused vahendita ja 7.8. 6. 4. 
vahenditega.JÕu-,venitus- ja lõdvestusharjutused erinevatele 

3. lihasrühmadele.Harjut.akrobaatikas,poomil.Toenghüpe.I1uvõimlemise kombinatsioon 
vahediga.Aeroobika erinevate stiilide tutvustamine.põhisammud 
aeroobikas,sammukombinatsioonid.Võimlemiskavade koostamine. 

i 
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Tantsuline liikumine.Rütmitunde,musikaalsuse,väljendusrikkuse,kehatunnetuse ja 18. 19.20. 4. 2.6. 
kordinatsiooni arendamine. Eesti pärimus- ja autoritantsud.Tempode ja rütmide 

4. 
eristamine[polka,rahvalik valss,standard-ladinatantsud, teiste rahvaste 
seltskonnatantsud)mõisted, võtted sammud. Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine. 

Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 1. 2. 3. 4. 1. 5. 7. 1. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 

5. enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus 
erinevatel spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

- ------------------------
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Õppeaine: Kehaline kasvatus (tütarlapsed) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
järjekorran~ber: 2. (5.) teema nimetus: planeeritud tundide arv: 35 

Õppesisu - -
Jrk. nr. Teemad, alateernad, põhimõisted Oodatavad Läbivad Lõiming 

õpitulemused teemad 

Suusatamine. Suusatehnika täiustamine erinevates maastiku tingimustes. Suusatamise tehnika 13. 14. 15. 1. 2.3. 3.5. 
põhialused. Vajalikud teadmised iseseisvaks harjutamiseks. Harjutamisplaan ja - metoodika. 16. 17. 

1. 
Suusahooldus. Varustus, toitumine, esmaabi suusamatkaI. 4-5 km distantsi läbimine. 

Uisutamine. Tasakaaluharjutused. Pidurdused. pöörded. Mängud jääl. Kestvusuisutamine. 

Sportmängud. 5. 6. 11. 12. 8. 4. 

Korvpall. Individuaalse pallikäsitlustehnika täiustamine, kehaliste võimete arendamine. Mees-
mehe ja maa-ala kaitse. Ründe- ja kaitsemängu taktika. Korvpalli tehnika täiustamine erinevate 
kombinatsioonide kaudu mäng reeglite järgi. Tänavakorvpalli tutvustamine. Sööt ja lõige 
rünnakuI. 
Võrkpall. Suunatud pallingja pallingu vastuvõtt. Blokeerimine. Pettelöögid. Tehnika täiustamine 
erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu. Ründe ja kaitsemängu taktika. 
Mäng reeglite järgi. Rannavõrkpalli tutvustamine. 

2. 
Saalihoki. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Indiaaca. Tehnikaelemendid. Mängutehnika. Võistlusmäärused. Õppemäng. 

Jalgpall. Tehnikaelemendid. Mängutaktika. Õppemäng. 
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Teadmised liikumisest ja spordist. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele; 11. 2. 3. 4. 
kehalise koormuse mõjust organismile. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks 
vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja 
vormid. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine. Hügieeni- ja 
ohutusnõuded erinevate liikumis- ja spordialadega tegelemisel. Traumade vältimine. Esmaabi 
enimlevinud traumade korral. Teadmised õpitud spordialade ajaloost, suurvõistlustest ja 
parimatest sportlastest. Sporti ja sportimist reglementeerivad dokumendid (" Spordiseadus", 
spordieetika koodeks jms) Erinevate spordialade võistlusmäärused. Kohtunikutegevus erinevatel 
spordialadel. lihtsa võistlusprotokolli täitmine. 

1. 5. 7. 1. 
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Valdkondadevälised valikained 

Õppeaine: 

usundiõpetus 
riigikaitse 

majandus- ja ettevõtlusõpe 
karj ääriõpetus 

uurimistöö alused 
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Õppeaine: Usundiõpetus 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane: 
• oskab suhelda lugupidavalt erinevate maailmavaadete esindajatega ning arutleda 

maailma- vaateliste küsimuste üle; tunneb enda ja teiste käitumises ära 
eelarvamusliku suhtumise ning oskab sellele vastu seista nii enda kui ka kaaslaste 
õiguste rikkumisel; 

• toob näiteid usuvabaduse põhimõtete toimimise, piiride ja nende rikkumise kohta 
ühiskonnas ning religiooni ja poliitika seoste kohta; 

• iseloomustab ajaloolisi tegureid religioonidelevikuI Eestis; tunneb Eestis levinud 
usulisi liikumisi, nimetab nende õpetuse seisukohti ja igapäevast avaldurnist; 

• arutleb erinevate maailmavaadete mõju üle inimese ja ühiskonna tasandil nii 
positiivsetes kui ka probleemsetes ilmingutes; tunneb religiooni uurimise 
lihtsamaid teaduslikke meetodeid; 

• on teadlik oma peamistest väärtushoiakutest ning analüüsib väärtuste rolli endaja 
teiste inimeste toimimises; sõnastab oma maailmavaate põhilisi jooni; analüüsib 
enda maailma-vaatelisi tõekspidamisi käsitletud religioonide valguses. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1) oskab näha religiooni rolli inimese ja ühiskonna elus: 

a) mõistab, et religioon on mitmetahuline nähtus; analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailmavaadete mõju inimese ja ühiskonna elule nii positiivsetes 
kui ka probleemsetes ilmingutes; oskab nimetada religiooni individuaalse 
ja sotsiaalse mõõtme olulisemaid aspekte; 

b) toob esile religioosse keele eripära, võrdleb religioosse j a teadusliku 
mõtlemise erinevusi ning sarnasusi; tunneb ära varjatud religioossust; 

e) analüüsib meedia mõju inimeste arusaamade kujundamisele religioonist; 
d) arutleb teaduse ja religiooni mõju üle eetiliste valikute tegemisel; 

2) analüüsib jõukohaseid religioosseid tekste; 
3) mõistab, et religioossusel on erinev tähendus, religioossus väljendub erineval viisil 

erinevate inimeste jaoks ja erinevatel eluetappidel ning on seotud ajalooliste 
teguritega; 

4) analüüsib religioossete konfliktide põhjusi; tunneb ära eelarvamuslikuja sildistava 
suhtumise; pakub võimalusi erinevate religioossete vaadetega inimeste dialoogiks 
ja koostööks; 

5) oskab näha religiooni, väärtuste ning moraalsete tõekspidamiste seoseid üksikisiku 
ja ühiskonna elus; suudab argumenteerides kaasa rääkida tänapäeva eetilistes 
küsimustes; 

6) arutleb religioossete ja maailmavaateliste probleemide üle; 
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7) arutleb enda maailmavaate mõju üle käsitletud eksistentsiaalsetele küsimustele 
vastuseid otsides ning oma eetilisi otsuseid tehes; 

8) tunneb lihtsamaid religiooni teadusliku uurimise viise ja meetodeid ning oskab 
mõnda neist rakendada. 

Läbivad teemad 

Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine - taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, 

kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema 
mõistlikke kutsevalikuid; 
2) keskkond ja jätkusuutIik areng - taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna
j a inimarengu küsimustele; 
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus - taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end 
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja 
arengusuundadele; 
4) kultuuriline identiteet - taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 

inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning 
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja 
kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 
5) teabekeskkond - taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes 

tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida 
ning toimida selles oma eesmärkide j a ühiskonnas omaksvõetud 
kommunikatsioonieetika järgi; 
6) tehnoloogia ja innovatsioon - taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb 
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 
7) tervis ja ohutus - taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 
sotsiaalselt j a füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima 
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise 
keskkonna kujundamisele; 
8) väärtused ja kõlblus - taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, 
järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning 
sekkub vajaduse korraloma võimaluste piires. 

Usundiõpetuses on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus 
tugevam. 

Tutvumine Eesti, Euroopa ja maailma kultuuripärandiga, religiooni rolli 
teadvustamine igapäevaelus, avatud ja lugupidava suhtumise kujundamine 
erinevatesse kultuuritraditsioonidesse ning nüüdisaja kultuurinähtustesse on seotud 
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läbiva teemaga "Kultuuriline identiteet". Olulisel kohal on uute ideede, isiklike 
kogemuste ja emotsioonide loominguline väljendamine ning väärtustamine. 

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. 

Teemaga "Teabekeskkond" on seotud vajaliku info leidmine ning selle kriitiline 
analüüs. Tähtsustub teabekeskkonna kasutamise reeglite ja intellektuaalse omandi 
kaitse järgimine. 

Teema "Tehnoloogiaja innovatsioon" toetab muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelkõige on see seotud praktiliste 
loovtegevustega, kus kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja 
katsetatakse uusi tehnoloogiaiditehnikaid; õppeülesandeid täites ning esitledes 
rakendatakse nüüdisaegseid tehnilisi ja tehnoloogilisi vahendeid ning võtteid. 

Teema "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine" on kunstis seotud õppekäikudega, kus 
tutvutakse erinevate usunditega tänapäeva maailmas ning religiooniga seotud 
elukutsetega. Õpilasi julgustatakse kujundama ja välj endama oma seisukohti 
ühiskonnas toimuvate protsesside. 

Teema "Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus" võimaldab usundiõpetuse kaudu parandada 
õpilase enesehinnangut ning tunnustada kõiki õpilasi. Selleks on vaja kooli toetust 
ülekoolilistest, maakondlike st ja riiklikest võistlustest osavõtmisel. Ülekooliliste 
aineüleste projektide kaudu õpitakse kavandama tegevusi ning arvestama kogukonna 
vajadusi. 

Teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" on seotud loodusliku ja kultuurilise 
mitmekesisuse ningjätkusuutlikkuse väärtustamisega. Tähtsai kohal on sotsiaalne 
aktiivsus - seisukohtade ja hoiakute väljendamine tegevuste kaudu. Tähelepanu 
pööratakse erinevate keskkondade, sh sotsiaalse keskkonna toimimisele, inimtegevuse 
mõjule keskkonna arengus ning keskkonnaprobleemide lahendamisel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. John Bowker "Maailma usundid", Varrak 2004 
2. Philip Wilkins on "Usundid", Varrak 2009 
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Õppeaine: Usundiõpetus (valikaine) 
I 

Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 I 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

I 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Inimene j a religioon planeeritud tundide arv: 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Sissejuhatus. Religiooni põhimõisted. nimetab religiooni 1,2,4,5,8 ajalugu, 

Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. Maailma usuline kaart. dimensioone ja võrdleb geograafia, 
usuteaduse distsipliinide matemaatika, 
arusaamu religioonist; keeled, 
nimetab suuremaid kirjandus, 
religioone maailmas ning muusika 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; tunneb 
religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Religioonifilosoofia. toob esile religioosse 3,6,7,8 
Arvamuste paljus ja tõde. Religioosne keel. keele eripära, võrdleb 
Maailmapilt ja maailmavaade. Maailmapildi muutumine ajas. Religioosne ja mittereligioosne religioosse ja teadusliku 
maailmapilt. mõtlemise erinevusi 
Eetika ja religiooni kokkupuutepunkte (nt inimene ja loodus. Tehnoloogia piirid. Eutanaasia. ning samasusi; 
Abort. Homoseksuaalsus). eristab maailmavaadet 
Teaduse ja religiooni suhted (nt loomine ja evolutsioon). maailmapildist ning 

võrdleb religioosset ja 
mittereligioosset 
maailmapilti; 
arutleb teaduse ja 
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religiooni mõju üle 
eetiliste valikute 
tegemisel; 
oskab näha religiooni, 
väärtuste ning moraalsete 
tõekspidamiste 
omavahelisi seoseid 
üksikisiku ja ühiskonna 
elus; suudab 
argumenteerides kaasa 
rääkida tänapäeva 
eetilistes küsimustes ning 
põhjendada mõnda oma 
eetilist seisukohta. 

3. Võrdlev usundilugu analüüsib jõukohaseid 4, 8 
Püha mõiste. Erinevadjumalakäsitlused. Sakraalne aegja ruum. religioosseid tekste; 
Loomulik ja üleloomulik. Ettemääratus ja juhus. võrdleb erinevaid 
Erinevad inimesekäsitlused. Inimese elu eesmärk. KUljuse ja kannatuse probleem. arusaamu pühast 

Gumalast) ja inimesest 
ning toob esile nende 
omavahelise seotuse; 
tunneb erinevate 
religioonide olulisemaid 
vastuseid inimese elu 
eesmärgile ja kurjuse 
problemaatikale; 
tunneb võrdleva 
usundiloo lihtsamaid 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
arutleb enda 
maailmavaate mõju üle 
käsitletud 
eksistentsiaalsetele 
küsimustele vastuseid 
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otsides. 
4. Religioonipsühholoogia oskab näha religiooni 4,5 

Miks inimesed usuvad? Kuidas määratletakse usklikkust? rolli inimese elus ning 
Usuline kogemus ja selle mitmekesisus. Erinevad spiritualiteedid. tunneb varjatud 
Inimese religioosne areng. religioossust; 

tunneb lihtsamaid 
religioonipsühholoogia 
uurimismeetodeid ning 
oskab mõnda neist 
rakendada; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate maailm 
avaadete mõju inimese 
elule nii positiivsetes kui 
ka probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
individuaalse mõõtme 
tähtsamaid aspekte; 
mõistab, et religioossusel 
on erinev tähendus; 
religioossus väljendub 
erinevate inimeste 
jaoks ja erinevatel 
eluetappidel erireval 
viisil ning on seotud 
ajalooliste teguritega. 

5. Religioonisotsioloogia tunneb lihtsamaid 4,7,8 
Usu- ja südametunnistusevabadus. Religioon ja poliitika. religioonisotsioloogia 
Suhted eri religioonide vahel: koostöövõimalused, usulised konfliktid. uurimismeetodeid ning 
Religioon ja majandus. Religioon ja meedia. oskab mõnda neist 
Religioon ja kultuur. rakendada; 
Religioon tänapäeval. Sekulariseerumine. Fundamentalism. Religiooni privatiseerumine. oskab näha religiooni ja 
Pseudoreligioossed nähtused. kultuuri seoseid ning 
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religiooni rolli 
ühiskonnaelus; 
analüüsib näiteid tuues 
erinevate 
maailmavaadete mõju 
ühiskonnaelule nii 
positiivsete s kui ka 
probleemsetes 
ilmingutes; oskab 
nimetada religiooni 
sotsiaalse mõõtme 
olulisemaid aspekte; 
analüüsib meedia mõju 
inimeste arusaamade 
kujundamisele 
religioonist; 
analüüsib religioossete 
konfliktide põhjusi; 
tunneb ära 
eelarvamusliku j a 
sildistava 
suhtumise; 
pakub võimalusi 
erinevate religioossete 
vaadetega inimeste 
dialoogiks ja koostööks; 
arutleb religioossete ja 
maailmavaateliste 
probleemide üle. 
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Õppeaine: Usundiõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 

jfu-jekorranumber: 2. (2.) teema nimetus: Eesti usuline maastik planeeritud tundide arv: 
-- - -

õ p JeSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
l. Sissejuhatus. nimetab religiooni 2,4,5,8 ajalugu, 

Religiooni mõiste. Religiooni uurimise võimalusi. erinevaid dimensioone geograafia, 
Eesti usuline kaart. Religioonide ja konfessioonide liigitamise probleeme. ja võrdleb erinevate matemaatika, 

distsipliinide keeled, 
koolkondade kirjandus, 
arusaamu religioonist; muusika 
nimetab suuremaid 
konfessioone ning 
religioone Eestis ning 
võrdleb erinevate 
statistiliste numbrite 
saamise põhjusi; 
tunneb religioonide 
klassifitseerimise viise 
ning analüüsib 
klassifitseerimisega 
kaasnevaid 
väärtushinnanguid. 

2. Usuliste olude kujunemine Eestis. Muinasaeg, ristiusustamine, reformatsioon, pietismja iseloomustab käsitletud 3,4,8 
ratsionalism, venestamine, Eesti Vabariigi ajastute Eesti usulisi 
aeg, Nõukogude okupatsioon, tänapäev. olusid, nimetades 

põhi j ooni j a erinevusi. 
3. Usud, konfessioonid ja usulised liitumised eristab Eestis levinud 3,4,5,6,8 

suuremaid konfessioone 
Traditsioonilised kristlikud usulised ühenduse d Eestis: ja usulisi rühmitusi: 
1) roomakatoliku kirik, sh ukraina kreekakatoliku kogudus, õigeusu kirik, vanausulised; tunneb Eestis levinud 
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kloostrid; religioonide ja kirikute 
2) luterlus, vennastekogudused; sümboolikat; 
3) baptism, metodism, adventism, nelipühiIus. nimetab nende 

õpetuslikke 
Muud usulised ühendused ja liikumise d Eestis: põhiseisukohti, võrdleb 
1) taara- ja maausulised; õpitud religioonide ja 
2) judaism; kristlike konfessioonide 
3) islam; üldisi erinevusi ning 
4) budism; samasusi; 
5) hinduism (krisnaiidid); võrdleb erinevate 
6) Baha'i kogudused; religioonide 
7) Jehoova tunnistajad, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Uusapostlik Kirik; avaldumisvorme 
8) Armeenia kirik; igapäevaelus (sealhulgas 
9) Elu Sõna kogudused, karismaatilised kirikud; noorte elus); 
10) New Age tunneb mittereligioossete 
11) muud. maailmavaadete aluseid; 

tunneb kodukoha 
Mittereligioossed maailmavaated Eestis: olulisemaid pühapaiku; 
1) ateism; analüüsib lihtsamaid 
2) agnostitsism; religioosseid tekste; 
3) mitteusklikkus. oskab näha religiooni 

rolli ühiskonnaelus ja 
inimsuhetes: 
mõistab religiooni mõju 
ühiskonnale; 
oskab oma tegevuses 
arvestada inimeste 
usulisi tõekspidamisi; 
suhtub erinevatesse 
usulistesse 
tõekspidamistesse 
lugupidavalt ja sallivalt, 
kuid vajaduse 
korral ka kriitiliselt, 
reflekteerib oma 
hoiakute ja suhtumiste 
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üle endast erinevasse 
(usulisse või 
sekulaarsesse) 
maailmavaatesse; 
sõnastab oma 
maailmavaate põhijooni 
ning võrdleb enda 
maailmavaatelisi 
tõekspidamisi 
käsitletud usundite ja 
konfessioonide omadega. 

4. Kokkuvõte. teab Eesti usuelu 1,2,4,5,7,8 
Eesti usuelu korraldus, religioossus tänapäeva Eestis, sekulariseerumine. reguleerivaid peamisi 
Olulisi usulisi mõtlejaid ja kultuuritegelasi Eestis (nt prohvet Maltsvet, Jakob Hurt, Johan õigusakte; 
Kõpp, paljasjalgne Tõnisson, piiskop Platon, uku Masing, Arthur Võõbus, Toomas Paul, Ain koostab uurimuse ühest 
Kalmus (Evald Mänd), Hugo Lepnurm, Jüri Arrak, Urmas Sisask, Arvo Pärt jne). olu1isest Eesti usulisest 

mõtlejast või 
kultuuritegelasest. 

- --
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Õppeaine: Riigikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGI 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral 

Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 
• järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaame ja vastutustundlik; 
• mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 
• väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust 

Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 
• teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset 

reguleerivaid õigusakte; 
• teab kodanikukaitse põhimõtteid; 
• tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 
• teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
• on omandanud esmased oskused ohutult relva käsi ts eda, esmaabi anda, 

kriisiolukordades käituda ja tegutseda; 
• teab topograafla põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning 

käitub keskkonda säästvalt. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. on Eesti Vabariigile lojaalne kodanik, järgib demokraatlikke väärtusi ning on 

vajaduse korral valmis Eestit kaitsma; 
2. tunneb sõjaajaloo, sh Eesti sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ja nende mõju ning 

tagajärgi ühiskonna arengule ja oma lähedastele; 
3. teab ning analüüsib peamisi aktuaalseid rahvusvahelisi probleeme ja nende mõju 

Eesti ühiskonnale ning NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 
4. leiab ja kasutab vajaduse korral riigikaitsesse puutuvat olulist infot, sh Eesti 

riigikaitse üldist korraldust reguleerivaid õigusakte; 
5. teab kaitseväeteenistuse põhialuseid, sh on omandanud esmase ettekujutuse 

ajateenistusest ning Kaitseliidustja selle eriorganisatsioonidest ning teab ja 
väärtustab kaitseväelase elukutset; 

6. tunneb rivilise liikumise, relvaõppe, sh ohutuse põhialuseid, oskab käituda 
kriisiolukordades ja anda esmaabi; 

7. orienteerub iseseisvalt maastikul kaardi ja kompassiga, arvestades 
keskkonnakaitse põhimõtteid ja norme; 

8. tegutseb meeskonna koosseisus kaaslasi abistavalt ja toetavalt; 
9. teab sõjanduse arengu põhijooni ning oskab selgitada sõdade eripalgelist mõju 

ühiskonna arengule ja inimeste saatusele; seletab näidete kaudu, kuidas 
sõjapidamine ja sellesse suhtumine on ajaloo jooksul muutunud; 
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10. oskab nimetada Eesti ja Euroopa sõjaajaloo olulisemaid sündmusi ning nende 
põhjusi maailma ajaloo kontekstis, analüüsib sõja tagajärgi ja mõju ning seoseid 
ühiskondlike protsessidega; 

11. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: sõda, sõjaajalugu, sõjandus, 
sõjateadus, strateegia, taktika,palgasõdur, üldine sõjaväekohustus, ohvitser; 

12. teab, kes olid ajaloolised isikud M. A. Barclay de Tolly, J. Laidoner, A. Tõnisson, 
J. Kuperjanov ja J. Pitka, ning iseloomustab nende tegevust. 

13. toob näiteid kriiside, konfliktide põhjustest ja tunnustest, analüüsib mõningate 
konfliktidega seotud arengut ning nende ärahoidmiseks või ohjamiseks 
kasutatavaid meetodeid; 

14. eristab rahvusvahelise julgeolekukeskkonna erinevaid arenguetapp e ja tunnuseid 
ning toob näiteid külma sõja aegsest ja tänapäevasest julgeolekukorraldusest; 

15. tunneb koostööjulgeoleku üldisi põhimõtteid ning peamisi julgeolekuga tegelevaid 
organisatsioone (NATO, EL, ÜRO, OSCE); 

16. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kriis ja konflikt, sõda, 
julgeolekurisk, traditsiooniline ja asümmeetriline oht, küberjulgeolek, kollektiivne 
kaitse ja julgeolek, koostööjulgeolek, lubatudja keelatud relvad, terrorism, 
totaalkaitse; 

17. teab enda võimalusi ja kohustusi riigi kaitsmisel; 
18. teab Eesti riigikaitse eesmärki, üldist korraldust ja juhtimist, toetudes riigikaitse 

alusdokumentidele; 
19. teab ning selgitab Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhijooni rahvusvaheliste 

suhete ning Euroopa julgeoleku kontekstis; 
20. teab Eesti peamisi julgeolekuriske ning teab ja kirjeldab erinevaid hädaolukordi; 
21. kirjeldab NATO kujunemist, väärtusi, kollektiivse kaitse ja otsuste langetamise 

põhimõtteid; 
22. näitab kaardil NATO laienemistja liikmesriike; 
23. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: NATO, kaitsevõime, 

julgeolekurisk, hädaolukord; 
24. oskab kasutada põhiseadust, "Rahuaja riigikaitse seadust", "Sõjaaja riigikaitse 

seadust", "Kaitseväe korralduse seadust" ja "Kaitseliidu seadust"; 
25. tunneb kaitseväe ja Kaitseliidu ülesehitust; 
26. toob näiteid kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete kohta; 
27. teab riigikaitses vabatahtlikuna osalemise võimalusi; 
28. tunneb ära kaitseväe vormiriietuse, auastmetunnusedja eraldusmärgid; 
29. teab kaitseväe ja Kaitseliidu traditsioone ning sümboolikat; 
30. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: lahingpaar,jagu, rühm, kompanii, 

pataljon, brigaad, kaitseringkond, väeliik, staap, ülem, staabiülem, kaitseväe 
juhataja; 

31. on omandanud ülevaate kaitseväeteenistusest ja selle liikidest 
"Kaitseväeteenistuse seaduse" alusel; 

32. teab kaitseväeteenistuskohustusIase õigusi ja kohustusi, kutsealusena arvele 
võtmise korra üldaluseid, kaitseväeteenistuskõlblikkuse määramise, ajateenistusse 
kutsumise, ajapikenduse ja vabastuse saamise põhjuseid ja korda, 
asendusteenistusse kutsumise korra üldaluseid; 

33. on omandanud ettekujutuse ajateenistusest, ajateenija õigustest ja kohustustest 
ning kaitseväe distsipliinist; 

34. on omandanud ettekujutuse kaitseväelase elukutsest ja üldteadmisi teenistusest 
reserVIS; 
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35. teab, mida toob endaga kaasa riigikaitsealaste kohustuste eiramine, ning oskab 
hinnata tagajärgi; 

36. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kutsealune, ajateenija, 
reservväelane, kaitseväelane, kaitseväekohustuslane, kaitseväeteenistuskõlblikkus, 
asendusteenistus; 

37. teab rivikorra kujunemise ajalugu, kasutamise vajadust ja tähtsust; 
38. oskab rivivõtteid ning tunneb käsklusi; 
39. tegutseb organiseeritultjao ja rühma kooseisus; 
40. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: rivi, viirg, kolonn, rivi laius, rivi 

sügavus, kahe-, kolme- või neljaviiruline rivi; 
41. teab, mis relvi j a relvasüsteeme Eesti kaitseväes kasutatakse; 
42. tunneb ja järgib ohutusnõudeid tulirelva kasutamisel; käitub lasketiirus turvaliselt, 

teab ohutuid relva hooldamise põhimõtteid; 
43. nimetab käsitulirelva (AK 4 või Galil AR näitel) põhiosad ja teab nende koostööd; 
44. teab lasu sooritamist mõjutavaid tegureid; 
45. võtab iseseisvalt laskeasendeid ning kasutab õiget päästmistehnikat; 
46. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: automaatrelv, püstol, kaartulerelv, 

laskemoon, lask; 
47. teab, mis topograafiIisi kaarte ja mis eesmärgil Eesti kaitseväes kasutatakse; 
48. määrab paberkaardil kasutatavat mõõtkavaja teisendab seda maastikul 

sammupaaridesse; mõõdab pabeririba kasutades kaugusi ning hindab maastikul 
silma järgi erinevaid kaugusi; analüüsib topograafilise kaardi leppemärke ja 
iseloomustab kaardil kajastatud objekte; määrab objektidevahelisi ruumilisi 
seoseid; 

49. määrab kaardil malli abil direktsiooninurgaja looduses maastikul kompassijärgi 
asimuudi ning kaitseväe kaardil UTMi koordinaadid; 

50. orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning orienteerub kaardi ja kompassi 
järgi väheja keskmiselt liigendatud maastikul mööda etteantud marsruuti; tunneb 
öist orienteerumist piiravaid tegureid; 

51. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: mõõtkava, kaardi leppemärgid, 
kaardi koordinaadid, direktsiooninurk, magnetiline asimuut, suunaparand, punkt-, 
joon- ja pindobjektid maastikul; 

52. hindab olukorda õnnetuse korral, teab abi kutsudes ja andes õiget 
tegutsemisjärjekorda ning oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise 
võtteid; 

53. väldib ohtusid ning kaitseb ennastja abivajajaid võimalike ohtude eest; 
54. teab elupäästva ja jätkuva esmaabi võtteid ning oskab neid kasutada; 
55. tunneb võimalikke käepäraseid ja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
56. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
57. tunneb massihävitusrelvade põhitüüpe, kasutamise eesmärke ja tagajärgi, nende 

kasutamist ajaloos ning keelustamist; 
58. tunneb kodanikukaitse põhi aluseid ja eesmärke ning oskab tegutseda 

hädaolukorras; 
59. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht j a plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; oskab kasutada 
esmaseid tulekustutusvahendeid; 

60. tunneb gaasimaski põhiosi, hooldust ja kasutamist; 
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61. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: massihävitusrelv, tuumarelv, 
bioloogiline relv, keemiarelv, toksiin, bakter, viirus, radiatsioon, lõhkeaine, 
plahvatus; 

62. teab ja kirjeldab riigikaitselise tegevusega kaasnevat mõju keskkonnale; 
63. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppetegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
64. seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: ettevaatuspõhimõte, 

väljaõppelaagri keskkond, tuleohutus, metsatulekahju, reostus, kahjustusala; 
65. tegutseb ühtse meeskonnana organiseeritultjao ja rühma kooseisus; 
66. saab aru sõjaväelisest rivikorrast ning oskab esmaseid rivivõtteid paigal ja 

liikumisel kolonnis; 
67. tunneb ning oskab kasutada üksikvõitlejaja allüksuse üldvarustust ning teab selle 

otstarvet; 
68. oskab liikuda päeval ja öösel jalgsi rännakukolonnis ning üksikvõitlejana 

maastikul; 
69. tunneb kaitseväelist rutiini ja päevaplaani; 
70. täidab erinevaid ülesandeid välitingimustes jao koosseisus majutusala 

püstitamisel; 
71. valmistab ette ja lõpetab väljaõppelaagri, vähendades väljaõppe tegevuse mõju 

loodusele, sh hoides ära reostuse ja metsatulekahju; 
72. tunneb keskkonnakaitse põhimõtteid välitingimustes majutuse korraldamisel; 
73. tunneb ning täidab välitingimustes toitlustamise ja hügieeni reegleid; 
74. orienteerub kaardi ja kompassi järgi vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul; 
75. määrab kaardil direktsiooninurga, maastikul kompassi järgi asimuudi ja kaitseväe 

kaardil UTMi koordinaate; 
76. orienteerib maastikul kompassi järgi kaardi ning liigub mööda etteantud 

marsruuti; 
77. tunneb öist orienteerumist piiravaid tegureid; 
78. tunneb ja kasutab peamisi moondamise ning varjatud liikumise võimalusi erineval 

maastikul j a erinevas valguses; 
79. oskab tegutseda hädaolukorras; tunneb ja kasutab üldiseid esmaabivõtteid, 

elustamise põhimõtteid ning välioludes ellujäämist; oskab kutsuda abi; 
80. teab ja oskab kasutada erinevaid kannatanu transportimise võtteid; 
81. tunneb võimalikke käepäraseidja meditsiinilisi abivahendeid ning oskab neid 

kasutada; 
82. oskab anda esmaabi erakorraliste haiguste ja mürgistuste korral ning 

traumakannatanule; 
83. tunneb ningjärgib relvadega ümberkäimise ohutuseeskirjuja -nõudeid; 
84. võtab iseseisvalt laskeasendeid ja kasutab õiget päästmistehnikat; 
85. käitub lasketiirus turvaliselt laskmiskäskluste järgi; 
86. sooritab ohutult tiirulaskmise praktilisi harjutusi juhendaja kontrolli all; 
87. oskab hinnata ohte ja käituda erinevate ohtude korral: tuleoht, mürkaineoht, 

radiatsioonioht ja plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht; 
88. kasutab esmaseid kaitse- ja tulekustutusvahendeid. 
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Õppeaine: Rügikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Rügikaitse planeeritu<L tundide arv: 35 

õ . 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
m 

1 Eesti sõjaajalugu 2,9,10,11,12 Ajalugu 
Sõjaajaloo mõiste ja sõjateoreetiline mõte. Sõda. Sõjandus. Sõjateadus. Sõjaajaloo ja ajaloo Ühiskonna-
vahekord. Olulisemad sõjateoreetili~ mõtte esindajad (õpetaja valikul Sun Tzu, Thukydides, õpetus 
Clausewitz, Jomini jt). 
Sõjanduse osa ühiskonna ajaloos. Sõda kui ühiskonna "loomulik seisund". Sõdade põhjused. 
Suhtumise muutumine sõjapidamisse. Sõjapidamisviisid vana- ja keskajal. Palgaväe teke. 
Alalised armeed. Ohvitserkond. Revolutsiooniarmeed. Napoleoni sõdade ajastu. Üleminek 
üldisele sõjaväekohustusele. Massiarmeed. Tehnika mõju sõjanduse1e. Sõda ja majandus. 
Sõjapidamise muutumine. Sõjavastane liikumine. Sõjapidamise ulatus ja sotsiaalne mõju 20. 
sajandil. 
Eesti sõjaajalugu üldise sõjaajaloo kontekstis. Ristisõdade ajastu ja muistne vabadusvõitlus. 
Eestlaste sõjaline organisatsioon muinasajal. Malev. Suurriikide võitlused Vana-Liivimaa 
pärast. Saja-aastase sõja sündmused Eestis (1558-1661). Põhjasõdaja selle tagajäljed. Eesti 
ala liitmine Vene impeeriumi koosseisu. Vene impeeriumi sõjadja Eesti. Sõjalised koormised. 
Sõjaväeteenistus Eesti alal. M. A. Barclay de Tolly. Sõjalised kaitserajatised. Esimene 
maailmasõda ja Eesti iseseisvuse sünd. Rahvusväeosad. Vabadussõda 1918-1920. 
Kooli õpilaste roll Vabadussõjas. Tartu rahu. Eesti riigikaitse 1920-1940. Teine maailmasõda 
ja Eesti. Eestlased Saksa armees ja Punaarmees. Soomepoisid. MetsavendIus. 
Okupatsiooniarmee kohalolek Nõukogude armee kohalolek, selle tagajäljed. Paldiski. 
Eestlased Nõukogude armees. Nõukogude armee lahkumine Eestist. 
Eesti riigikaitse taastamine. Valikud Eesti riigikaitse taasloomisel. Eesti riigikaitsepoliitika 
kujunemine ning riigikaitsestruktuuride peamised suunad ja olulisemad sündmused. 

2 Tänapäeva krüsid, sõjad ja relvakonfliktid 2,3, 13, 14, 15, 16 Kodanikualgatus ja Ajalugu 
Rahvusvahelised kriisid ja konfliktid valitud näidete to el. Kriisid. Julgeoleku riskid ja ohud. ettevõtlikkus Ühiskonna-
Konflikti arengufaasid ja tunnused. Sõja mõiste. Rahvusvaheline julgeolek 20 ... sajandil. õpetus 
Maailmasõjad. Külm sõda. Kollektiivne julgeolek 20. sajandil- Rahvasteliit~ URO, OSCE. 
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Tuumaajastu. Relvastuskontroll. 
Nüüdisaegsed rahvusvahelised konfliktid ja nende ohjamine. Koostööjulgeolek NATO ja 
Euroopa Liit. Kollektiivne kaitse ja kollektiivne julgeolek Traditsioonilised ja 
asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline terrorism, massihävitusrelvade levik Keskkonna-, 
majandus-, küber- ja sotsiaalne julgeolek Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning 
lahendamine. Rahvusvahelised rahuoperatsioonid, rahvusvahelise sekkumise põhjused ja 
tagajärjed. 
Relvakonfliktide ja sõdade tunnused. Sõjaline strateegia ja taktika mõistetena. Heidutus. 
Sõjategevuse ulatus. Kasutatav relvastus. Sõjalised operatsioonid. Totaalkaitse. 
Territoriaalkaitse. Rahvusvaheline sõjaõigus. I 

3 Eesti kaitsepollitika. Eesti osalemine NATOs 1,3,17,18,19,20,21, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
Eesti riigikaitse eesmärk. Riigi kaitsevõime. Riigikaitse eesmärk, üldine korraldus ja 22,23 karjääri planeerimine õpetus 
juhtimine alusdokumentide põhjal: põhiseadus, julgeolekupoliitika alused, sõjalise kaitse Kodanikualgatus ja 
strateegiline kava, ,,Rahuaja riigikaitse seadus", "Sõjaaja riigikaitse seadus". 
Riigikaitse korraldus. Erinevate institutsioonide roll riigikaitse juhtimises. Ühiskonna kaasatus 

ettevõtlikkus 

riigikaitsesse ja erinevate elualade seotus riigikaitsega. Kodaniku osalemine riigikaitses. 
Eesti julgeolekuriskid. Sõjalised konfliktid, väline surve, asümmeetrilised ohud: terrorism, 
keskkonna- ja küberriskid. Majandusriskid. 
Erinevad hädaolukorrad ja valmisolek. Madala riskiastmega kriis, eriolukord, erakorraline 
olukord, sõda. Inimeste põhiõiguste ja vabaduste piiramine hädaolukordade puhul. 
NATO. Kujunemine. Kollektiivse kaitse põhimõte. Eesti osalemine NATOs. I 

4 Eesti kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitsellidu sümboolika 1,4,5,24,25,26,27,28, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
I 

ning traditsioonid 29,30 karjääri planeerimine õpetus 
I 

Eesti kaitsejõud. Võrdlus teiste riikide kaitsejõudude korraldusega: kohustuslik ajateenistus, Teabekeskkond 
lepinguline tegevteenistus, üldine reservteenistus jne. 
Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe juhtimine. Kaitseväe 
õppeasutused. 
Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, ülesanded ja juhtimine. 
Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu sõjaväeline ja kollegiaalne 
juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid. 
Kaitsejõudude traditsioonid. Traditsioonid Eesti kaitsejõududes, vormiriietuse kandmise 
põhimõtted, sümboolika. 

5 Kaitseväeteenistus 1,4,5,31,32,33,34,35, Elukestev õpe ja Ühiskonna-
"Kaitseväeteenistuse seadus". Kaitseväeteenistuse liigid. Kaitseväeteenistuskohustus. 36 karjääri planeerimine õpetus 
Kutsealune, reservväelane, kaitseväelane, ajateenija, kaadrikaitseväelane. Kaitseväe Tervis ja ohutus 
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distsipliin. Teabekeskkond 
Kutsealusena arvele võtmine ja tegevteenistuskõlblikkuse määramine. Kaitseressursside 
Amet. Ajateenistusse kutsumisega kaasnevad dokumendid. Kaitseväeteenistuse komisjon. 
Arstlikud komisjonid. KaitseväeteenistuskohustusIike Eesti kodanike riiklik register. 
Kaitseväeteenistuskõlblikkuse astmed. 
Aja12ikendus ja ajateenistusse kutsumisest vabastamine. Ajapikenduse andmine haiguse või 
tervisehäire tõttu. Ajapikenduse andmine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel, hariduse 
omandamiseks, kandideerirniseks või valitaval ametikohal töötamiseks. Ajapikenduse 
lõppemine. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine. 
Ajateenistusse kutsumine. Ajateenistuse kestus. Kutsealuse kutsumine ajateenistusse. 
Asendusteenistusse kutsumine. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega. 
Asendusteenistuslase teenistuskoht. Asendusteenistuse kestus. Teenimine asendusteenistuses. 
Ajateenistus. Ajateenija õigused ja kohustused. Ajateenistuse korraldus. Väljaõpe. Distsipliin 
Sotsiaalsed garantiid. Puhkused ja väljaload. Olme ja vaba aeg. Suhtlemine kodustega. 
Kaitseväelase elukutse. Väljaõpe, haridus, teenistuskäik (sh missioonid), katjäärivõimalused. 
Teenistus reservis. Reservi ja erru arvamine. Reservväelase kohustused. Valmisoleku reserv ja i 

valmidusreserv. Osavõtt õppekogunemisest. Tegevteenistus mobilisatsiooni korral. Osalemine 
Kaitseliidu tegevuses. 

I 
Vaidluste lahendamine ja vastutus. Vaided. Väär- ja kuriteod. 

6 Riviõpe 6,8,37,38,39,40 Kehaline 
I Rivikord. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine kasvatus 

lahinguväljal. Füüsiline vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja 

I 

tseremooniad. 
Praktiline riviÕ}?e. Rivi. Viirg. Kolonn. Tiib. Rinne. Rivi tagakü~.g. Vahe. Kaugus. Rivi laius. 
Rivi sügavus. Kahe-, kolme- või neljaviiruline rivi. Rivi liigid. Uleroa ja kaitseväelase 
kohustused enne rivistumist ja rivis. Rivikord väljaõppe korraldamisel. Rivi juhtimine. 
Käsklus. Eelkäsklus. Täitekäsklus. Käemärgid. 
Üksiksõduri riviõ12e. Seisang ja tegevus koondrivis. Tervitamine. Liikumine ja peatumine. 
pöörded. 
Jagu koondrivis. Jao kogunemine joonele. Jao kogunemine kolonni. Liikumine rivis. Rivi ette 
kutsumine. 
Rühma koosseis. Rühma kogunemise viisid. 

7 Relvaõpe 6,41,42,43,44,45,46 Tehnoloogia ja Füüsika 
Relv: relva mõiste, relva kandmisega seotud tavad ja väärtushinnangud. Kaitseväes innovatsioon 
kasutatavamad relvad. AK4 taktikalis-tehnilised andmed. Relva käsitsemine ja hooldamine. Tervis ja ohutus 
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Ballistika. Ülevaade sisemisest ja välimisest ballistikast. Kuuli lennujoone kuju, tabatav ja 
tabamatu ala. Kuulide hajumine ja seda põhjustavad tegurid. 
Ohutusnõuded. Üldohutusnõuded relvaga ümberkäimisel. Ohutusnõuded relva ja laskemoona 
käsitsemisel. 
Tiirulaskmine: laskmine õhkrelvast või matkemudelist, hingamise ja lasu päästmise tehnika, 
laskeasendid: pikali, põlveit ja püsti. Relvatugi. Laskekäsklused lasketiirus. Käsklus "TULI 
SEIS!". 

8 Topograafia ja orienteer~ne 7,47,48,49,50,51 Tehnoloogia ja Geograafia 
Topograafia sissejuhatus. Uldmõisted. Kaardi mõõtkava. Kaardi leppemärgid. Leppemärkide innovatsioon Kehaline 
jaotus: punkt-, joon- ja pindleppemärgid. Kaardi reljeef. Reljeefi erinevad vormid ja nende kasvatus 
iseloomustus. 
Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kaartide põhimõõtkavad. Kaitseväekaartide 
kartogrammid. Kaardinurk. Kaardi koordinaadid: geograafilised, UTM. 
Kompass, magnetiline asimuut ja direktsiooninurk. Kaartidel kasutatavad põhjasuunad. 
Magnetiline deklinatsioon. Direktsiooninurk. Magnetiline asimuut. Suunaparand. Kompass ja 
selle kasutamine. Kompassi kasutamise piirangud. Magnetilise anomaalia alad. 
Kaardi orienteerimine, maastikulorienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. Kaardi 
orienteerimine kompassi, joonobjekti, punktorientiiri, taevakehade järgi. Asimuudi määramine 
maastikul ja selle järgi liikumine. Orienteerumine maastikul. Orienteerumine pimedas. 
Üldisedjuhised ning piirangud käsi-GPSi kasutamiseks maastikul. 

9 Esmaabi välitingimustes 6, 8,52,53, 54, 55, 56 Tervis ja ohutus Boloogia 
Tegutsemine õnnetuse korral. Ohu hindamine ja ohutuse tagamine, päästmine otsesest ohust, 
sh Rauteki haaret kasutades. Kannatanu seisundi hindamine: teadvuse, hingamise, vereringe 

I kontroll. Tegevuste järjekord kannatanu esmasel ülevaatusel. Sündmuskoha tähistamine. 
Elupäästevesmaabi. ll2-abikutse. Jätkuvesmaabi. Kiirabi. Hai~a. 
Elupäästevesmaabi. Elustamise ABC. Elupäästevesmaabi traumakannatanule. Suure välise 

I 

verejooksu sulgemine abivahenditega ja abivahenditeta. Hingamisteede vabastamine ja 
vabana hoidmine. Teadvuse tasemed, teadvusetuse põhjused. Teadvuseta kannatanu 

I abistamine. Soki mõiste, liigid ja esmaabi. Kliiniline ja bioloogiline surm. 
Esmaabi vigastuste ja haigestumiste korral. Jäsemetraumade fikseerimine. Sobivad asendid 

I 

erinevate vigastuste ja haigestumiste korral. Termolina kasutamine. Heimlichi võte. Esmaabi 
krambihoo korral. Närvihaigused. Epilepsia. InsuIt. Südamehaigused, südamelihase infarkt. 
Kopsuhaigused, kopsuastma, kõriturseo Allergia. Ajukolju trauma. Rindkere ja kõhuõõne 

I 
organite vigastused. Luumurrud, liigesetraumad. Liittraumad. Elektriõnnetused. Termilised 
traumad: põletused, päikesepiste, kuumarabandus, kuumakurnatus, külmumine, alajahtumine i 
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(hüpotermia). Uppumine. Mürgistused. Alkoholimürgistus. Narkootikumide üledoos. 
Maohammustus. Putukate pisted. Võõrkeha hingamisteedes. 

10 Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 6,8,57,58,59,60,61 Keskkond ja Bioloogia 
Massihävitusrelv: tuumarelv, bioloogiline relv, keemiarelv. Liigid ja toime ning kahjustavad jätkusuutlik areng Keemia 
mõjud. Relvade kasutamine ajaloos. Massihävitusrelva leviku piiramine. Kodanikualgatus ja Füüsika 
Kaitsevahendid. Kaitsevahendite areng. Kaitsevahendid erinevatele massihävitusrelva ettevõtlikkus 
tüüpidele. Individuaalsed ja kollektiivsed kaitsevahendid. Tehnoloogia ja 
Kodanikukaitse. Ajalooline ülevaade ja põhimõtted. innovatsioon 
Tuleohutus. Tulekahju ärahoidmine, tekkimise põhjused ja tagajäljed. Esmased Tervis ja ohutus 
tulekustutusvahendid ning nende kasutamine. Põlemine ja plahvatus. Põlemisproduktid. 
Käitumine tulekahju korral. 
Mürkaineoht. Levinumad mürgised ained ja nende mõju inimorganismile. Tegutsemine 
mürkaineohu olukorras. 
Radiatsioonioht. Radioaktiivsed ohuallikad, nende toime loodusele ja inimorganismile. 
Plahvatusohtlikest esemetest tingitud oht. Plahvatusohtlikud esemed. Ohutusreeglid 
plahvatusohtlike esemete leidmisel. Käitumine pommiähvarduse korral, evakueerumine. 

11 Keskkonnakaitse kaitseväes 6, 7, 8, 62,63, 64 Keskkond ja Keskkonna-
Riigikaitselise tegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Müra, mürakaitse, välisõhureostus, jätkusuutlik areng õpetus 

I 

ohtlike jäätmete reostus, veereostus, metsatulekahju. Tehnoloogia ja Füüsika 
Väljaõ12l2elaagri keskkonnakaitseline ettevalmistamine, ,güstitamine ja lõ,getamine. innovatsioon Keemia 
Planeerimine: jäätmekava, tuleohutuskava, reostusohutuse kava; hügieeni ja toitlustuse Tervis ja ohutus I 

korraldamine välitingimustes, jääkreostus. 

I 

Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine metsatulekahju korral. Ohuolukord, metsatulekahju, 
kustutamise juhtimine. 
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Õppeaine: Riigikaitse 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I Gl Õppetundide arv kokku: 70 I 

Kursuse või teema I ~ursuse või Kursusele või teemale 
, järjekorranumber:_ 2---12.) teem~nimetus: Praktiline õpe välilaagris planeeritud tundide arv: 35 

I I __ __ __ _ 

õ . 
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Teemad, alateemad, põhimõisted 
nr 

Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 

1 Riviõpe 6,8,65,66 Kehaline 
Praktiliste haljutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse kasvatus 
üldised oskused meeskonnatööks rivis 

2 Isiklik ja rühmavarustus 8,67 
Üksikvõitleja ja rühmavarustus, selle otstarve, praktiline kasutamine ning 
hooldamine 

3 Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul 6,8,68 
Erinevaid liikumisviisid üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana 
ümberpaiknemisel, käemärkide kasutamine ning tegevused nende järgi 

4 Välilaagri püstitamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse 8,69,70,71,72 Keskkond ja Bioloogia 
Üksuse majutuse korraldamine välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamine, telkide jätkusuutlik areng 
püstitamine, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamine Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
Tervis ja ohutus 

5 Toitlustamine ja hügieen välitingimustes 8, 73 Tervis ja ohutus 
Toitlustamise korraldamine välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h 
kuivtoidupakkide kasutamisega 

6 Orienteerumine maastikul 7,8,74,75, 76, 77 Tehnoloogia ja Geograafia 
Kaardi ja kompassi tundmine vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha innovatsioon Kehaline 
määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas kasvatus 

I 

valguses J 
7 Varjumine ja varjatud liikumine maastikul 6,7,8,78 Füüsika I 

Erinevad moondamise ja valjatud liikumise võimalused. Asjade Kehaline 

I 
nähtavus erinevas keskkonnas ja valguses kasvatus 

8 Esmaabi välitingimustes 6,8,79,80,81,82 Tervis ja ohutus Bioloogia 
i Üldised esmaabivõttedja elustamine. Välioludes ellujäämise põhitõed 



(', 
(""\. 

9 Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid 6,83,84,85,86 Tehnoloogia ja Füüsika 
Eesti kaitseväes kasutuselolevad käsitulirelvad. Automaadi käsitsemine ning erinevad innovatsioon 

I 
laskeasended. Ohutushoid. Praktiline laskehatjutus juhendaja kontrolli all. Tervis ja ohutus 

10 Kodanikukaitse 6,8,87,88 Kodanikualgatus ja Bioloogia 
Tegutsemine erinevate ohtude korral ja esmaste kaitsevahendite kasutamine ettevõtlikkus Ühiskonna- i 

Tehnoloogia ja õpetus 
innovatsioon 
Tervis ja ohutus I 

- - --
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Õppeaine: M~jandus-la ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG2 

Õppe-eesmärgid: 

Õpilane: 
• teab majanduse olulisemaid mõisteid ja põhimõtteid ning oskab neid igapäevaelus 

rakendada; 
• teab oma õigusi ja kohustusi kui kodanik, töötaja, tarbija ja ettevõtja; 
• teab üksikisiku, ettevõtte, riigi ja rahvusvahelise majanduse põhimõtteid ning saab 

aru nende tähtsusest; 
• omab ülevaadet erinevatest elukutsetest; 
• mõistab ettevõtIust kui karjäärivalikut ja teab oma võimalusi ettevõtjana; 
• analüüsib ettevõtete, riikide ja maailmamajanduse kujunemist ning toimimist; 
• väärtustab elukeskkonda, teab säästva arengu põhimõtteid; 
• arendab loovust ja süsteemset mõtlemist, oskab püstitada eesmärke ja rakendab 

meeskonnatöö võtteid; 
• hindab kriitiliselt erinevates teabeallikates sisalduvat infot, oskab andmeid 

koguda, töödelda, tõlgendada ja esitada. 

Õpitulemused 

Õpilane: 
1. mõistab, kuidas nappus sunnib valima ressursside vahel ja kaaluma 

alternatiivkulusid; 
2. analüüsib, kuidas lahendavad majandusprobleeme erinevad majandussüsteemid; 
3. iseloomustab nõudmise ja pakkumise koosmõju tasakaaluhinna kujunemisel; 

hindab elastsuse mõju toodetavale kogusele; 
4. selgitab defitsiidi ja ülepakkumise majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi; 
5. tunneb kodumajapidamiste ressursside ja isiklike oskuste tähtsust toimetuleku 

eeldusena; 
6. analüüsib tööjõu iseärasusi sõltuvalt tegevusalast ja ametikohast; 
7. tunneb eesti rahasüsteemi iseärasusi ja arutleb rahanduspoliitika üle; 
8. analüüsib kommertspankade rolli maksete teostajanaja vahendajana 

raharingluses; 
9. teab keskpanga ülesandeid; 
10. tunneb kindlustuse olemust ja pakutavaid teenuseid; 
11. teab inflatsiooni ja deflatsiooni põhjusi ja tagajärgi; 
12. analüüsib tarbijahinnaindeksi kujunemist; 
13. tunneb tähtsamate väärtpaberite olemust ning erinevust ja tähtsust riigi 

majanduses; 
14. tunneb valitsuse rolli majandusringluses ja hüvede ümberjagamisel; 
15. analüüsib valitsuse majanduspoliitikat; 
16. arutleb riigieelarve moodustamise, maksupoliitika ja tulude ümberjaotamise üle; 
17. analüüsib kaubanduse rolli nii riigi kui ka rahvusvahelises majanduses; 
18. selgitab suhtelist ja absoluutset eelist; 



19. tunneb maailma regioonide majandusliku arengu erinevusi; 
20. mõistab tehnoloogilise arengu mõju majandusele; 
21. teab spetsialiseerumise ja globaliseerumise mõisteid, oskab tuua nende kohta 

näiteid maailmamajandusest; 
22. teab erinevaid kaubanduspiiranguid, oskab analüüsida nende mõju majandusele; 
23. teab, et turg määrab toodangu ja kasum motiveerib ettevõtlust; 
24. tunneb erinevaid ressursse ning kapitali ja investeerimise tähtsust; 
25. teab ettevõtja kohustusi ja riske; 
26. analüüsib ettevõtte kohustusi töötajate, klientide, aktsionäride ja ühiskonna ees; 
27. oskab koostada lihtsat äriplaani; 
28. tunneb raamatupidamise aluseid, teeb vahet püsi- ja muutuvkulude vahel; 
29. oskab kasutada ajurünnaku tehnikatjuhtimisprobleemidele lahenduste 

pakkumisel; 
30. oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust; 
31. tunneb konkurentsi positiivseid j a negatiivseid mõjusid; 
32. oskab püstitada tootmise ja müügi eesmärke; 
33. tunneb turunduse mõistet j a rolli ettevõtte tegevuses; 

( 34. oskab teha reklaami ja müüa tooteid; 
35. oskab tuua näiteid eetiliste äriotsuste kohta ja selgitada nende mõju ühiskonnale; 
36. hindab seoseid väärtuste ja käitumise vahel. 

Kasutatav õppekirjandus 

1. Junior Achievement Eesti, Majandusõpik gümnaasiumile, Tallinn 2011 
2. Saal, T jt, Ettevõtlikkusest ettevõtluseni, Tallinn 2012 

( 
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõ pe 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 1 G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: Majandusõpe planeeritud tundide arv: 35 

õ 'PI peSISU 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming nr 
1. Majanduse olemus Teabekeskkond 
1.1 Mis on maj andusteadus 1 ajalugu 
1.2 Nappus 1,2 

Majanduslik mõtlemine 
1.3 Piirprintsiibist lähtuv mõtteviis 1,2 matemaatika 

Majandusteaduse harud 
2. Nõudmine, pakkumine Teabekeskkond 
2.1 Nõudlus 3 
2.2 Pakkumine 3,4 

Nõudluse ja pakkumise koosmõju , 

2.3 Turutasakaaljaturuhind 3,4 matemaatika I 

3. Inimene kui omanik, tootja, töötaja, tarbija Elukestev õpe ja I 

karjääri planeerimine I 

3.1 Tööjõud majanduses 5 geograafia I 

3.2 Isikliku karjääri planeerimine 6 

4. Raha .ia finantsma.iandus Teabekeskkond 
4.1 Raha ja rahapoliitika 7,9,10, 11, 12 ajalugu 
4.2 Pangandus ja finantssüsteem 7,8,13 
5. Valitsuse osa majanduses Keskkond ja 

jätkusuutiik areng 
5.1 Valitsus j a riigieelarve 14,15 
5.2 Maksusüsteemid 16 Ajalugu 

Eelarve puudujääk ja riigivõlg matemaatika 
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6. Rahvusvaheline majandus Teabekeskkond 
6.1 Rahvusvaheline kaubandus 17,18,19,20,21 Kultuuriline geograafia 

identiteet 
6.2 Väliskaubanduspiirangud 17,19,22 
6.3 Rahvusvahelised maksed 20 

- --~ -_. -
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Õppeaine: Majandus- ja ettevõtlusõpe 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G2 Õppetundide arv kokku: 70 
Kursuse või teema J Kursuse või Kursusele või teemale 

järje~orranl!mbec 2_. (2.) . teem~ nimejus: _Ettevõtlusõpe planeeritud tundide arv: 35 
- -- --

õ 'PI peslsu 
Jrk 

Teemad, alateemad, põhimõisted Oodatavad õpitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr 
1. Turumajandus Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
1.1 Vaba ettevõtlus ehk turumajandus 23,24 ajalugu 
2. Ettevõtlus Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 
2.1 Mis on ettevõte, kes on ettevõtja? 25 
2.2 Väike-ja suurettevõtlus 25,26 
3. Ettevõtte alustamine Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine 
3.1 Mida on ettevõtte alustamiseks vaja? 27 
3.2 Äriplaan 27 matemaatika 
3.3 Väärtpaber, aktsia, võlakiri 27 
4. Ettevõtte raamatupidamine Teabekeskkond 
4.1 Aktiva, passive, bilanss 28 matemaatika 
4.2 lCasumiaruanne 28 

5. Juhtimine Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

5.1 Eesmärgid, planeerimine 29 , 

5.2 Meeskonnatöö. Ajakasutus 29 
6. Tööjõud Elukestev õpe ja i 

karjääri planeerimine 
6.1 Tööturg 30 geograafia 

I 

6.2 Palgad 30 I 

6.3 Töölevõtu vestlus CV koostamine 30 emakeel 
I 
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7. Konkurents ettevõtluse s Väärtused ja kõlblus 
7.1 Konkurents ja koostöö 31 geograafia 
8. Turundus Tervis ja ohutus 
8.1 Toode, hinnakujundus 32 

8.2 Müügistrateegiad 33 

8.3 Reklaam, reklaami koostamine 34 kunstiõpetus 
9. Ärieetika Väärtused ja kõlblus psühholoogia 
9.1 Eetilised probleemid äris 35,36 

'--
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Õppeaine: Kar.jääriõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IG3 

Õppe-eesmärgid 

Õpilane 
• väärtustab õppimist elukestva protsessina; 
• arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskus i, koostöö-, otsustamis- ja infoga 

ümberkäimise oskusi; 
• arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt 

tegutseda; 
• võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest; 
• teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse 

enesehinnangu kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist; 
• on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid 

reguleerivatest õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest 
suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast; 

• kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel; 
• analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. 

Õpitulemused 

Õpilane 
1) analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja 

karjäärivalikute tegemisel; 
2) on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid; 
3) oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat; 
4) oskab näha oma erinevate elurolIide seost karjäärivalikutega; 
5) tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest 

ja nõuetest tööturul; 
6) teab karjäärivõimalusi majandustegevusvaldkondades; 
7) mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks 

enesearendamiseks; 
8) oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda 

oma haridustee planeerimisel.; 
9) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevatja elukestvat protsessi; 
10) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid; 
11) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge 

karjääriinfo hankimisel ja analüüsil); 
12) on valmis teadlike karjääriotsuste tegemiseks ja isikliku karjääriplaani 

koostamiseks elukestva õppe kontekstis; 
13) võtab vastutuse oma karjääri planeerimisel. 



('""\ .~ 

Õppeaine: Karj ääriõpetus (valikaine) 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: I G3 Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. (1.) teema nimetus: planeeritud tundü!e arv: 35 

õ 'P] peslsu 
Jrk. Teemad, alateemad, põhimõisted Opitulemused Läbivad teemad Lõiming 
nr. 

1 Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel 1,2,3,4 Elukestev õpe ja Bioloogia 
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. karjääriplaneeri- Psühholoogia 
Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid. mine 
Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, erioskused) Väärtused ja 
Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon. kõlblus 

2 Karjääriinfo tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel 5,6,7,8 Elukestev õpe ja Ühiskonnaõpetus 
Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused, katjääriplaneeri- Majandus- ja 
ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid. mine ettevõtlusõpe 
Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, Kodanikualgatus ja 
töömotivatsioon. ettevõtlikkus 
Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid, Teabekeskkond 
kutseeelistused. 
Haridustee: erialad, mridussüsteem, formaalne ja mitteformaaIne haridus, hariduse ja tööturu 
vahelised seosed. 

3 Planeerimine ja otsustamine 9, 10, 11, 12, 13 Elukestev õpe ja Psühholoogia 
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, karjääriplaneeri- Ühiskonnaõpetus 
otsustamis-raskused, katjääriinfo allikad, infootsimine, alternatiivid, sundvalikud, muutustega mine Võõrkeeled 
toimetulek, katjääriteenused. Kodanikualgatus ja 
Isikliku katjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, ettevõtlikkus 

I 

õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, Teabekeskkond 
karjääriplaani koostamine. Tehnoloogia ja 

I innovatsioon 
Väärtused ja 
kõlblus 

I -- --
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Õppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium I Klass: IGl 

Õppe-eesmärgid 

Valikainega "Uurimistöö alused" taotletakse, et õpilane: 
1) oskab seada eesmärke, sõnastada uurimusküsimuse või hüpoteesi ning vastutada ülesande 
elluviimise eest; 
2) oskab planeerida ja korraldada uuringuid; 
3) oskab planeerida uurimistöö koostamist; 
4) arendab loovust ja süsteemset mõtlemist; 
5) kasutab erinevaid teabeallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat infot; 
6) saab ülevaate ja kogemuse andmete kogumise, töötlemise ning analüüsimise meetoditest; 
7) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeid j ärgivat uurimistööd; 
8) esitab, hindab ja põhjendab uurimistöö tulemusi. 

Õpitulemused 

1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt; 
2) oskab seada eesmärke ning nimetada uurimistööle esitatavaid nõudeid; 
3) tunneb mõisteid: Case study, review, empiiriline ja teoreetiline uurimus; 
4) oskab teineteisest eristadajärgmisi meetodeid: Uurimus, ülevaade, praktiline töö; 
5) tunneb erinevaid andmestikke: ametlik statistika, statistilised andmebaasid, arhiivimaterjalid, 
uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud; 
6) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus,eksperiment, 
küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 
7) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioonjt); 
8) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, 
üldistamine jt); 
9) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 
10) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib 
seda kriitiliselt; 
11) oskab planeerida ja korraldada uuringuid; 
12) oskab sõnastada uurimisküsimuse ja hüpoteese ning vastutada ülesande elluviimise eest; 
13) oskab luua vastavalt etteantud teemale teoreetilist tausta ning põhjendada antud teema 
aktuaalsust; 
14) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi 
järgi; 
15) vormistab arvutil teaduslikkuse nõudeidjärgivat uurimistööd; 
16) teab teemade peatükkideks ja alapeatükkideks jaotumise põhimõtteid; 
17) teab refereerimise ja tsiteerimise põhimõtteid; 
18) tunneb retsensiooni kirjutamise reegleid ja põhimõtteid; 
19) oskab vormistada tabeleid ja jooniseid; 
20) mõistab akadeemilise kirjastiili reegleid; 
21) oskab kirjutada loogiliselt sidusat ja terviklikku teksi; 
22) oskab tekstis kasutada lühendeid ja numbreid; 
23) teab, et mina vormi ei tohi töös kasutada; 
24) teab tsitaadi ja refereeringu vormistamise nõudeid; 
25) tunneb viitamise erinevaid viise; 
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26) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
27) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta; 
28) tunneb avaliku esinemise nõudeid. 

Kasutatav õppekirjandus 

Õppeainele vastav õppekirjandus puudub. 

Kasutada võib järgmisi väljaandeid: 

1. Hirsjärvi, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005) Uurija kirjuta. Tallinn: Medicina 
2. Kidron, A. (2008) Uurija käsiraamat: mis ja milleks? Kuidas? Mis meetodil?: teadus- ja 
rakendusuuringuist psühholoogias. Tallinn: Mondo 
3. Laherand, M.-L. (2008) Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk. 
4. Raadik, M. "Väikesed tarbetekstid", Eesti Keele Sihtasutus 2011 
5. Veebileht www.eki.ee 
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Oppeaine: Uurimistöö alused 
Kooliaste: Gümnaasium Klass: 1 Gl Õppetundide arv kokku: 35 
Kursuse või teema I Kursuse või Kursusele või teemale 
j ärj ekorranumber: 1. teema nimetus: Uurimistöö alused planeeritud tundide arv: 35 

Jrk 
Teemad, alateemad, põhimõisted 

Oodatavad 
Läbivad teemad Lõiming 

nr õpitulemused 
1. Uurimistöö olemus 1 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.1 Kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus. 
1.2 Uurimistöö eesmärgid ja tunnused. 2 Teabekeskkond Kõik õppeained 
1.3 Mõistete defineerimine. 3 Teabekeskkond 
2. Uurimistöös kasutatavad meetodid 4 Teabekeskkond 
2.1 Meetodite liigid ja valik. 
2.2 Valmisandmestikud (ametlik statistika, statistilised andmebaasid, 5 Teabekeskkond Kõik õppeained 

arhiivimaterjalid, uurijate varasemad materjalid, muud dokumendikogud). 
2.3 Andmekogumismeetodid (vaatlus, eksperiment, mõõtmine, intervjuu, 6 Tehnoloogia ja Kõik õppeained 

ankeetküsitlus, päevikumeetod, hinnanguskaala jne). innovatsioon 
2.4 Andmetöötlusmeetodid (keskmiste arvutamine, korrelatsioonjne). 7 Tehnoloogia ja ARV,MAT 

innovatsioon 
2.5 Analüüsimeetodid (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine). 8 Tehnoloogia j ARV,MAT 

ainnovatsioon 
3. Uurimistöö etapid 9 Väärtused ja Kõik õppeained 
3.1 Koostöö juhendajaga. Teema valik ja piiritlemine. kõlblus 
3.2 T öö allikatega (elektrooniline teabeotsing, allikakriitika ja plagieerimise 10 Teabekeskkond Kõik õppeained 

vältimine). 
3.3 Töö esialgse kava koostamine. Hüpoteesi, uurimisküsimuse formuleerimine. 11,12 Teabekeskkond Loodusteadused 
3.4 Materjali (faktide) kogumine ja analüüs. 13 Teabekeskkond Kõik õppeained 

Uurimistöö teaduslik tõlgendamine ja tulemuste üldistamine. 
3.5 Uurimistöö kirjalik vormistamine. 14 Tehnoloogia ja Kõik õppeained 

innovatsioon 
4. Uurimistöö struktuur 15 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.1 Tiitelleht. Sisukord. Sissejuhatus. 
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4.2 Põhiosa (peatükid ja alapeatükid). Kokkuvõte. 16 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.3 Kasutatud materjalid. Lisad. 17 Teabekeskkond Kõik õppeained 
4.4 Retsensioon. Annotatsioon (emakeeles ja A-võõrkeeles). 18 Elukestev õpe IKE, EKE 

ja karjääri 
planeerimine 

5. Tabelid ja joonised 19 Teabekeskkond MAT, 
5.1 Kasutamisala. Vormistamisnõuded. loodusteadused 
6. Stiil ja keel 20 Elukestev õpe EKE, 
6.1 Akadeemiline kirjastiil. Loetavus ja mõistetavus. ja karjääri loodusteadused 

planeerimine 
6.2 Terviklikkus ja sidusus. Lauseehitus ja sõnavalik. Objektiivsus. 21 Teabekeskkond EKE 
6.3 Ajavormid. Loetelud. Lühendite ja numbrite kasutamine tekstis. Õigekeel. 22,23 Teabekeskkond EKE 
7. Vütamine j a vormistamine 24 Teabekeskkond Kõik õppeained 
7.1 Tsitaat ja refereering. . Väärtused ja 

kõlblus 
7.2 Tekstisisene viitamine. Joonealune viitamine. Allikaloend (artikkel, raamat, 25 Teabekeskkond Kõik õppeained 

õigusaktid, arhiivimaterjalid, elektroonilised allikad, dokumendid ilma 
isikuandmeteta jne). 

8. Kaitsmine 26,27 Elukestev õpe Kõik õppeained 
8.1 Kaitsmise sisu j a ülesehitus. ja karjääri 

planeerimine , 

8.2 Avalik esinemine. 28 Elukestev õpe Kõik õppeained 
ja karjääri 
planeerimine i 
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