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PADISKI  VENE  PÕHIKOOLI  ÕPPEKAVA  

 

Kinnitatud Paldiski Vene Põhikooli direktori 13.10.2015.a. käskkirjaga nr 1-1/230. 

Heaks kiidetud Paldiski Vene Põhikooli 27.08.2015.a. õppenõukogu nr 5 otsusega. 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.  Paldiski Vene Põhikooli õppekava on Paldiski Vene Põhikooli õppe- ja 

       kasvatustegevuse alusdokument. 

2. Paldiski Vene Põhikooli õppekava terviktekst on õppealajuhataja kabinetis kättesaadav. 

3. Õpetajad koostavad Paldiski Vene Põhikooli õppekava üldosa ja ainekava alusel igal 

õppeaastal töökava kõikidele klassidele, kus nad õpetavad. Klassi töökavas täpsustatakse 

ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -

materjale ning õpetajatevahelist koostööd. 

4. Paldiski Vene Põhikool koostab kooli õppekava riikliku õppekava alusel. 

5. Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades 

silmas piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid 

ressursse. 

6. Paldiski Vene Põhikooli õppekava üldosas esitatakse: 

1) kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid; 

2) õppekorraldus – tunnijaotusplaan õppeaineti ja klassiti, sealhulgas käeoleva 

määruse § 15 lõikes 4 nimetatud tundide kasutamine, läbivate teemade ja lõimingu 

rakendamine, valikainete ja võõrkeelte valik, eesti keelest erinevate õppekeelte 

kasutamine õppeaineti, riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimetustes või 

õppemahtudes tehtud erisused ja erisuste tegemise põhjendused; 

3) õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused, sh õppekava 

rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline; 

4) III kooliastme loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise 

kord; 

5) õpilaste arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldus; 

6) hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste 

rakendamise kord; 

7) karjääriõppe, sh karjääriinfo ja nõustamise korraldamine; 

8) õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

9) õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted; 

10) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord.  

7. Paldiski Vene Põhikooli õppekava lisades esitatakse ainekavad. 

8. Ainevaldkonniti koondatud ainekavad esitatakse klassiti.  

 

2. PALDISKI VENE PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 

 

2.1 Põhihariduse alusväärtused 

 

1. Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja 

emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete 

tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi 

kujunemiseks. 

2. Põhikool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja 

ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. 

3. Riiklikus õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi 

põhiseaduses”, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning 

Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena 
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tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, 

inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, 

demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, 

sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja 

sooline võrdõiguslikkus). 

4. Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa 

ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva 

põhiharidusega inimesed suudavad ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti 

ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele 

arengule. 

 

2.2 Paldiski Vene Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted 
 

2.2.1 Paldiski Vene Põhikooli õppekava lähtealus 
 

Paldiski Vene Põhikooli õppekava koostamisel on lähtutud järgmistest õigusaktidest ja 

koolikorralduslikest dokumentidest ning erinevatest tegevustest: 

 

1) Vabariigi Valitsuse 06.jaanuari 2011.a määrus nr 1 “Põhikooli riiklik õppekava”; 

2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

3) Vabariigi Valitsuse 20.oktoobri 2011.a määrus nr 136 „Laste liikluskasvatuse kord“ 

4) Paldiski Vene Põhikooli arengukava 

5) Koolikollektiivi kokkuleppest kooli õppesuundade ja eripära kohta arvestades 

piirkondlikke vajadusi, lastevanemate ja õpilaste soove. Paldiski Vene Põhikooli 

vaimsetest ja materiaalsetest ressurssidest. Paldiski Vene Põhikooli õppekava 

eesmärk on toetada kõigi õpilaste integreerumist, toimetulekut ja konkurentsivõimet 

Eesti ühiskonnas, tunnustades iga õpilase isikut kui väärtust, arvestades nende 

erivajadusi, rahvuse kultuuritausta ning rahvuslikku identiteeti. 

 

2.2.2 Paldiski Vene Põhikooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Paldiski Vene Põhikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on   

1) luua tingimused õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes 

suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja 

avalikus elus; 

2) toetada õpilaste emotsionaalset, kõlbelist, füüsilist ja sotsiaalset arengut ning 

kujundada terviklikku maailmapilti;  

3) toetada õpilase õpihimu ja kaasa aidata õpioskuste arendamisele, enesereflektsiooni 

ja kriitilise mõtlemisvõime kujunemisele, teadmiste ja tahteliste omaduste 

arendamisele, loova eneseväljenduse kujunemisele eakohase, turvalise, positiivselt 

mõjuva ja arendava õppekeskkonna loomise kaudu; 

4) kujundada põhilised väärtushoiakud sh oskus kanda vastutust oma tegude 

tagajärgede eest, sallivat ja mõistavat  suhtumist maailma ja inimeste 

mitmekesisusse.  

5) ette valmistada õpilasi õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks 

õppeks; 

6) pöörata erilist tähelepanu eesti keele õppele ja eesti kultuuri tundmaõppimisele  

7) tunnitegevuse ja klassivälise tegevuse kaudu;  

8) kujundada keskkonnateadlikud isiksused, kes on valmis leidma lahendusi 

keskkonna- ja inimarengu küsimustele.  

 

2.3 Pädevuste kujundamine Paldiski Vene Põhikoolis 
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Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab lapse suutlikkuse teatud 

tegevusalal või –valdkonnas tulemuslikult toimida.  

Paldiski Vene Põhikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on kujundada  

 Üldpädevused 

 Valdkonnapädevused 

 

2.3.1 Üldpädevused 

 

Üldpädevused – on aine- ja valdkonnaülesed pädevused. Üldpädevused kujunevad kõigi 

õppeainete kaudu, tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse 

õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. Üldpädevuste kujundamist toetab õppeainete lõimumine ja 

meetodite valik. Üldpädevuste kujunemise tagasisidestamine toimub kujundava hindamise ning 

õpilase enesehindamise kaudu.  
 

2.3.2 Kooli õppekavas määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujunemine 
 

Kooli õppekavas on määratletud üld- ja valdkonnapädevused. Üld- ja valdkonnapädevused 

kujunevad kõigi õppeainete kaudu. Üldpädevuste kujundamine toimub peamiselt meetodite 

valiku kaudu ning ainevaldkonna kirjeldustes esitatud viisil.Valdkonnapädevused realiseeruvad 

õpitulemiste saavutamisel. Õptulemuste saavutamine ning meetodite valik vastavalt 

õpitulemustele on detailsemalt kirjeldatud õpetaja töökavas. 

Üldpädevused on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused väljendavad 

kogu kooli tegevuse (tunni- ja kooliväline tegevuse) üldist taotlust, milleks on õpilasel vajaliku 

suutlikkuse kujundamine. 

Kooli kogu tegevus on korraldatud üldpädevuste kontekstis, sh õpetuse kavandamine, 

mõtestamine, läbiviimine ja tagasisidestamine. Kooli üritused on nii kavandatud ja läbi viidud, et 

nad lähtuvad alati üldpädevustest. Kooli üritusi ei kavandata mitte üksikult ja iseenesest vaid 

üldpädevuste kujundamise osana. Üldpädevused realiseeruvad kogu kooli tegevuse kaudu ning 

õppekeskkonna kujundamise kaudu. 

Klasside pädevuskirjete koostamine ja perioodiline korrigeerimine on kõigi vastava klassi 

õpetajate koostöö, õpetaja töökavas üld- ja valdkonnapädevuste alajaotuse väljaarendamine. 

 

1) Arendatavad pädevused Paldiski Vene Põhikoolis: 

 

Kooli õppekavas on määratletud üldpädevusi: 

 

Kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, 

ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata 

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku 

mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus ennast teostada; toimida aktiivse, teadliku, 

abivalmi ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; 

teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja 

ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste 

inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute 

erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel 

 

Enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid 
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külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke 

eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme 

 

Õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas ning 

hankida õppimiseks, hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet; 

planeerida õppimist ja seda plaani järgida; kasutada õpitut erinevates olukordades ja 

probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varem õpituga; analüüsida oma 

teadmisi ja oskusi, motiveeritust ja enesekindlust ning selle põhjal edasise õppimise vajadusi 

 

Suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles 

kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise 

turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning eristada ja 

mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades korrektset 

viitamist, kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ja 

väljendusrikast keelt ning kokkuleppel põhinevat suhtlemisviisi 

 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid, meetodeid koolis ja igapäevaelus; suutlikkus 

kirjeldada ümbritsevat maailma loodusteaduslike mudelite ja mõõtmisvahendite abil ning 

teha tõenduspõhiseid otsuseid; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia olulisust ja piiranguid; 

kasutada uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt 

 

Ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 

aidata kaasa probleemide lahendamisele; seada eesmärke, koostada plaane, neid tutvustada ja 

ellu viia; korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele; võtta arukaid 

riske 

 

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti 

muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; 

leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; 

osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja 

kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja 

teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata 

kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu 

moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus 

 

Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna 

peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toevad õppeainete eesmärgid 

ja õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste ainevaldkondade õppeained 

ning tunni- ja kooliväline tegevus. 

 

Üldpädevused ja õppeainepädevused kirjutatakse lahti ainekavades kooliastmeti 

I aste – 1. – 3. klass 

II aste – 4. – 6. klass 

III aste – 7. – 9. klass 

 

Pädevus on teadmistel, oskustel ja väärtustel põhinev suutlikkus teatud tegevusalal või 

valdkonnas tulemuslikult toimida, õppida kriitiliselt mõtlema ning iseseisvalt õppima. 

 

Erinevate pädevuste kujundamisel on oluline arvestada õpilase individuaalseid omandusi. 
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Ühe pädevuse omandamine arendab teist, mille tulemusena õpilane töötab välja oma 

õpistrateegia. 

Õppe-kasvatustöö protsessi korraldus Paldiski Vene Põhikoolis arvestab pädevusi kooliastmeti ja 

nende psühholoogilist põhjendamist. 

 

Kooli õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: 

1) keel ja kirjandus; 

2) võõrkeeled; 

3) matemaatika; 

4) loodusained; 

5) sotsiaalained; 

6) kunstiained; 

7) tehnoloogia; 

8) kehaline kasvatus. 

 

2.3.3 Üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks 

kavandatud tegevused  
 

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on õppekavas esitatud kooliastmete kaupa.  

 I kooliaste  

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on:  

 

Pädevus Tegevused, mis seda pädevust kujundavad I kooliastmes 

kultuuri- ja väärtuspädevus   Igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Õpetaja isiklik eeskuju. Kooli 

ja selle ümbruse hoidmine ja heakord. Teatri, kontserdi- ja 

näitusekülastused. Aktused, spordipäevad, tegevuste päevad. 

Matkapäevad, õppekäigud. Lastevanemate koosolekud. 

Arenguvestlused. Õppefilmide vaatamine. Õppemängud. 

Maakondlikud üritused,võistlused. Kooliraamatukogutunnid. 

Tähtpäevade tähistamine.  

Toetavad ained:  

Inimeseõpetus, kunst, tööõpetus, loodusõpetus, 

klassijuhatajatunnid. 

sotsiaalne ja 

kodanikupädevus  

Igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Teatri, kontserdi- ja 

näitusekülastused. Õpetaja isiklik eeskuju. Kodanikukuu 

üritused. Rollimängud, rühmatööd. Arenguvestlused. 

       Toetavad ained: 

eesti keel, inimeseõpetus, loodusõpetus, klassijuhatajatunnid  

enesemääratluspädevus Arenguvestlused. Eneseanalüüsid. Igapäevane õppe- ja 

kasvatustöö. Rollimängud, rühmatööd. Spordipäevad. Praktilised 

tegevused (liiklus, tervislik toitumine). 

Toetavad ained:  

 kõik õppeained, klassijuhatajatunnid. 

õpipädevus Arenguvestlused. Ainepäevad. Arvuti kasutamine. Raamatukogu 

kasutamine teabe otsimiseks. Igapäevane õppe- ja kasvatustöö. 

Paaris- ja rühmatöö. Projektid. 

Toetavad ained: kõik õppeained. 

suhtluspädevus Igapäevane õppe- ja kasvatustöö.Euroopa keeltepäev. 

Emakeelepäev. Sõbrapäev. Etluskonkurssidest osavõtt (luuletuste 

lugemine, muinasjuttude vestmine). Maakondlik 

jutukirjutamisvõistlus. . Raamatute lugemine (klassiväline 

lugemine) 
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Toetavad ained: kõik õppeained. 

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalane pädevus 

Igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Ainepäevad. Känguru. 

AHHAA külastamine. Talgud. Praktilised ainetunnid 

kooliümbruses (õuesõpe). Internetist õppemängude mängimine.  

Toetavad ained: kõik õppeained. 

ettevõtlikkuspädevus Igapäevane õppe- ja kasvatustöö. Arenguvestlused. Ülekoolilised 

üritused. Ainetundides tekstide valik. Ülekooliline jõululaat. 

Sõbrapäev. Matkapäevad, õppekäigud, spordipäevad. 

Lühiprojektide koostamine. 

Toetavad ained: kõik õppeained. 

digipädevus Kodused tööd arvutis info otsimise abil. Tunniülesanded info 

leidmiseks. Lühiuurimused, referaadid. Tundide läbiviimine, 

vajalik teabe hankimiseks arvutiklassis. Nutiseadmete 

kasutamine ainetunnis. Külalisesinejad (veebikonstaabel).  

Toetavad ained: kõik õppeained 

 

 II  kooliaste  

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on:  

 

Pädevus Tegevused, mis seda pädevust kujundavad II kooliastmes 

kultuuri- ja väärtuspädevus Teatrikülastused, emakeelenädal, võõrkeelepäev, keeltepäevad, 

muusikanädal, kontserdid (aktused), laulupeod, osalemine 

laulupäevadel, tantsupeod, õppekäigud kultuuriasutustesse.  

Osalemine konkursil “Suitsuprii klass”.  

Programm “Tervist edendav kool”.  

sotsiaalne ja kodanikupädevus  Kodanikukuu üritustest osavõtmine. Aktuste korraldamine.  

Osavõtt heategevuskampaaniatest ja talgupäevadest. 

enesemääratluspädevus   Spordipäevad, võistlustest osavõtmine.  Matkad.  

õpipädevus  Õpioskuste olümpiaadist osavõtt. Kujundav hindamine. 

Rühmatööde tegemine erinevates ainetes. Koostöö Jääaja 

Keskusega. Õpimappide koostamine. 

suhtluspädevus  Emakeelenädal, võõrkeelte päev, etluskonkursid, aktustel 

esinemine, õigekirjaolümpiaadist osavõtt, jutuvõistlustest 

osavõtt, võõrkeeleolümpiaadidest osavõtt. 

matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalane pädevus 

Känguru, loogikanädal, loodusainete päev, riskimäng. 

ettevõtlikkuspädevus –  Jõululaat, klassiõhtud, koolimäng, aktused, riskimäng, 

käsitöönäitus 

digipädevus Digiloovus, robootika, ainetundide läbiviimine arvutiklassis. 

Nutiseadmete kasutamine ainetundides. Osalemine 

meediakonkurssidel 

 

 III  kooliaste  

Õpilastes kujundatavad üldpädevused on:  

 

Pädevus  

kultuuri- ja väärtuspädevus Kontserdid õpilastele, aktused, temaatilised üritused, 

muuseumikülastused, külalistunnid vilistlastega ja ,,Tagasi 

kooli” projekti raames 

sotsiaalne ja kodanikupädevus ÕOV, kodanikupäeva üritused, ekskursioonid riigiasutustesse, 

rühmatööd tundides, aktuste korraldamine, MISA ja koolisisese 
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kodanikupäeva viktoriinist osavõtt, kodanikukuu üritused 

(kirjutiste konkurss). 

enesemääratluspädevus   Karjääriõpetus, “Tagasi kooli”, kutsesobivustestid, rühmatööd 

tundides, õppekäigud, teatri- ja kinokülastused, eneseanalüüs 

tundides. Koostöö teistega õpilastega, spordipäevad, 

huvialaringid. 

õpipädevus Loovtöö, karjääriõpetus, moodle-keskkond, iseseisvad kodutööd, 

aineolümpiaadid, rühmatööd ja teised aktiivõppemeetodid, 

igapäevane rutiinne õpitöö, ettevalmistus lõpueksamiteks. 

suhtluspädevus Loovtöö, emakeelenädal, võõrkeelte nädal, iseseisvate tööde 

tegemine ja vormistamine, arvutiõpetus, rühmatööd, 

aktiivõppemeetodite kasutamine. 

matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiaalane pädevus 

Loogikanädal, tehnoloogiapäevad, robootika, aineolümpiaadid, 

majandusõpetuse temaatika nt ühiskonnaõpetuses. 

ettevõtlikkuspädevus Loovtöö, aktuste korraldamine, jõululaat, koolimäng, 

karjääriõpetus, erinevate ürituste-võistluste korraldamine, tööturu 

temaatika ühiskonnaõpetuses. 

digipädevus Tunnid arvutiklassis, “Targalt internetis”, IKT-vahendite 

kasutamine tunnis, loovtöö, e-kool, sotsiaalvõrgustiku 

kasutamine, internetipõhised võistlused, internetipõhised 

õppematerjalid. 

 

2.3.4 Üldpädevuste kujundamine Paldiski Vene Põhikoolis on kirjeldatud õppekava 

üldosas ja ainekavades astmeti.  

 

Väärtuspädevus  

Ainevaldkond Teadmised, oskused, hoiakud Meetodid, saavutamise viisid 

Keel ja 

kirjandus  

Mõistab kirjanduse kui kunstiaine 

spetsiifikat;  loetavate ilukirjandus- ja 

aimetekstide alusel  on kujunenud kõlbelised 

ja esteetilis-emotsionaalsed väärtused ning 

kultuuriväärtused; mõistab ja aksepteerib 

vaimseid ja kultuuriväärtusi; teab, et keel on 

rahvuskultuuri kandja, keeleoskusel on 

inimese identiteedi tähtis osa; väärtustab 

funktsionaalset kirjaoskust; suhtub kriitiliselt  

teabeallikatesse, sh meediasse. 

Loetakse ilukirjandus- ja 

aimetekste;  funktsionaalse 

kirjaoskuse kaudu. 

Võõrkeeled Tunneb õpitavaid keeli kõnelevate maade 

kultuure; mõistab ja aktsepteerib erinevaid 

väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest 

eripärast. 

Kultuuride tundmaõppimise kaudu. 

Matemaatika  Teab eri maade ja ajastute matemaatikute 

töid; tunnetab loogiliste mõttekäikude 

elegantsi ning õpitavate geomeetriliste 

kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning 

loodusega (nt sümmeetria, kuldlõige); on 

püsiv, sihikindel ja täpne, suhtub  sallivalt 

erinevate matemaatiliste võimetega 

õpilastesse. 

Loogilised ülesanded; arhitektuuri 

ja looduse tundmise kaudu. 

Loodusained  Õpilastel on tervikülevaade 

looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja 

vastasmõjudest ning inimtegevuse mõjust 

Arutelud, uurimuslik õpe, 

õppekäigud, õuesõpe. 
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keskkonnale, suhtub positiivselt kõike 

elavasse ja ümbritsevasse; tunneb huvi 

loodusteaduste vastu ja uusi teadmisi ja 

lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, 

teadvustab loodusliku mitmekesisuse 

tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustab 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi 

ning tervislikke eluviise. 

Sotsiaalained  Mõistab humanismi, demokraatia ja 

jätkusuutliku arengu põhiväärtusi; suhtub 

lugupidavalt erinevatesse 

maailmavaatelistesse tõekspidamistesse; 

põhjendab oma valikuid, arvestab enda 

heaolu kõrval teisi; oskab vastu seista 

kesksete normide rikkumisele;  mõistab 

väärtussüsteeme ja elab  kooskõlas oma 

mõtete, sõnade ja tunnetega; 

kasutatakse mitmekülgset 

õppemeetodite valikut 

rõhuasetusega 

aktiivõppemeetoditele: arutelud, 

diskussioonid, juhtumianalüüs, 

paaristööd, projektõpe,rollimängud, 

rühmatööd, väitlused, õpimapi ja 

uurimistöö koostamine, praktilised 

ja uurimistööd (nt töölehtede 

täitmine, loovtöö kirjutamine, 

infootsing teabeallikatest) jne. 

Kunstiained  Omab kultuuriteadmisi, mõistab ühisel 

kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi 

identiteedi osana; väärtustab individuaalset 

ning kultuurilist mitmekesisust, on 

kujunenud eetilised ja esteetilised 

väärtushoiakud käsitletavate teemade, 

analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste 

kaudu;  teadvustab kunste eneseväljenduse 

vahendina, hindab erinevaid ideid, 

seisukohti ja probleemilahendusi ning austab 

autorsust; suhtub teadlikult ja kriitiliselt  

erinevatesse infokanalitesse. 

Praktiline loominguline tegevus ja 

selle üle arutlemine, kunstiteoste ja 

– sündmuste analüüs. 

Tehnoloogia  Arvestab arvamuste ja ideede paljusust; 

oskab kujundada ja põhjendada oma 

arvamusi, tunneb  töörõõmu ja viib alustatu 

lõpule. 

Loovust arendavad tegevused ja 

projektid; Ühised arutelud ning töö 

ja selle tulemuse analüüsimine. 

Kehaline 

kasvatus 

Tähtsustab tervist ning jätkusuutlikku 

eluviisi; kaitseb ja tugevdab tervist; oskab  

teha põhjendatud valikuid tervisekäitumises; 

austab  loodust ning inimeste loodud 

materiaalseid väärtusi; suhtub sõbralikult ja 

austavalt oma kaaslastesse ning tähtustab  

ausa mängu põhimõtteid sportlikes 

tegevustes, kujunedes kõlbeliseks isiksuseks. 

Kasutatakse mitmekesist 

õppemetoodikat, sh aktiivõpet: 

rollimängud, arutelud, projektõpe, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine 

jne. 

 

Sotsiaalne pädevus   

Ainevaldkond Teadmised, oskused, hoiakud Meetodid, saavutamise viisid 

Keel ja 

kirjandus 

On avara maailmapildiga ja omab 

ettekujutust inimsuhetest, suhtlemisvalmis; 

esitab ja põhjendab oma seisukohti; arvestab 

suhtluspartneriga, valib sobiva käitumisviisi. 

Suuline ja kirjalik suhtlus. 

Võõrkeeled  Teab õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade 

kultuuritausta ja sellest tulenevaid 

Erinevate õpitöövormide 

kasutamine (nt rühmatöö, 

projektõpe) ning aktiivne osavõtt 
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käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid 

tavasid. 

õpitava keelega seotud 

kultuuriprogrammidest. 

Matemaatika Tunneb vastutust ühiskonna ja kaaskodanike 

ees; on arenenud koostööoskus. 

Tekstülesannete lahendamine, 

rühmatööd. 

Loodusained  Teadvustab kohalikke ja globaalseid 

keskkonnaprobleeme, lahendab 

dilemmaprobleeme, kus otsuseid langetades 

tuleb lisaks loodusteaduslikele 

seisukohtadele arvestada inimühiskonnaga 

seotud aspekte - seadusandlikke, 

majanduslikke ning eetilis-moraalseid 

seisukohti. 

Dilemmaprobleemide lahendamine, 

aktiivõppemeetodid: rühmatöö 

uurimuslikus õppes ja 

dilemmaprobleemide lahendamisel, 

vaatlus- ja katsetulemuste analüüs 

ning kokkuvõtete suuline esitus. 

Sotsiaalained Mõistab inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal 

toimuvate ühiskondlike muutuste põhjusi ja 

tagajärgi; tunneb lihtsamaid sotsiaalteaduste 

uurimismeetodeid ja kasutab mõnda neist 

õppetöös ja igapäevases elus; tunneb ja 

austab inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi 

kodanikuõigustest ning -vastutusest, tunneb 

kultuurilisi eripärasid ja järgib 

üldtunnustatud käitumisreegleid; huvitub 

oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, 

on kujunenud oma arvamus,  on aktiivne ja  

vastutustundlik kodanik. 

Uurimismeetodid, arutelud, 

diskussioonid, juhtumianalüüs, 

projektõpe, rollimängud, praktilised 

ja uurimistööd, ainekäsitlus on 

võimalikult elulähedane; lai 

õpikeskkond – asutused, 

muuseumid, näitused 

Kunstiained  On koostööks valmis; kaitseb oma 

seisukohti, suhtub lugupidavalt teiste 

arvamustesse, on teadvustanud inimese kui 

kujundaja ja kasutaja mõju nii looduses kui 

ka inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Kunstiainete uurimuslikud ja 

praktilised rühmatööd, arutlused ja 

esitlused, ühismusitseerimine ja 

ühistes kunstiprojektides osalemine;  

tegutsemine nii looduses kui ka 

inimeste loodud ruumilistes ja 

virtuaalsetes keskkondades. 

Kehaline 

kasvatus  

Suhtub viisakalt, tähelepanelikult, abivalmis 

ja sallivalt kaaslastesse; aktsepteerib 

inimeste erinevusi, arvestab neid 

suhtlemisel; oskab ennast kehtestada. 

Koostöö. 

Enesemääratluspädevus  

Keel ja 

kirjandus  

Arutab eakohaseid probleeme, väljendab 

oma seisukohti  ja otsib  lahendusi; täiendab 

keele- ja kirjandusteadmisi eri allikatest. 

Meedia- ja kirjandustekstid,  

loovtööd. 

Võõrkeeled Hindab oma tugevaid ja nõrku külgi. Arutluste, rollimängude ning 

muude õpitegevuste kaudu. 

Matemaatika Oskab töötada iseseisvalt.   Iseseisev töö . 

Loodusained On teadmisi inimese anatoomiast, 

füsioloogiast ja tervislikest eluviisidest; teab 

individuaalset energia- ja toitumisvajadust, 

tervisliku treeningu individualiseeritust, 

haigestumistega seotud riske ning tervislike 

eluviiside erinevaid aspekte. 

Bioloogia tundides. 

Sotsiaalained Mõistab ja hindab iseennast; hindab oma 

nõrku ja tugevaid külgi ning arendab 

positiivset suhtumist endasse ja teistesse; 

järgib tervislikke eluviise; suudab lahendada 

Probleemiülesannete lahendamine. 
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tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma 

vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning 

sotsiaalse tervisega seonduvaid ja 

inimsuhetes tekkivaid probleeme; on 

kujunenud rahvuslik, kultuuriline ja riiklik 

enesemääratlus. 

Kunstiained Tunneb oma huve ja võimeid ning omab 

positiivset enesehinnangut. On kujunenud 

personaalne, sotsiaalne ja kultuuriline 

identiteet. 

Loovülesanded; vaadeldavad 

kultuurinähtused, kunstiteoste ja 

muusikapalade ainestik ning 

sõnumid jne, integreerimine 

ühiskonda 

Kehaline 

kasvatus 

Oskab hinnata oma kehalisi võimeid ning 

valmisolek neid arendada, suudab jälgida ja 

kontrollida oma käitumist, järgida terveid 

eluviise ning vältida ohuolukordi. 

Kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja 

raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning 

suurendavad õpimotivatsiooni; 

Õpipädevus   

Keel ja 

kirjandus 

On arenenud kuulamis- ja lugemisoskus, 

mõistab eri liiki tekste, eristab fakti ja 

arvamust, oskab hankida  teavet eri allikatest 

ja kasutab seda, koostab eri liiki tekste; 

kujundab ja sõnastab oma arvamust. 

Eri liiki tekstide kasutamine, eri 

allikatest teabe hankimine ja eri 

liiki tekstide koostamine. 

Võõrkeeled Teeb eneserefleksiooni ja analüüsib õpitud 

teadmisi ja oskusi (nt Euroopa keelemapi 

põhimõtetest lähtuvalt). 

Erinevate õpistrateegiate 

kasutamine (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, 

sõnaraamatu kasutamine),  Euroopa 

keelemapi kasutamine. 

Matemaatika Analüüsib ratsionaalseid võtteid ja  hindab 

kriitiliselt oskusi, üldistab ja kasutab 

analoogiat, on arusaam, et keerukaid 

ülesandeid on võimalik lahendada üksnes 

tema enda iseseisva mõtlemise teel. 

Probleemülesannete lahendamine. 

Loodusained Leiab loodusteaduslikku infot, sõnastab 

probleeme ja uurimisküsimusi, planeerib ja 

teeb katset või vaatlust ning teeb 

kokkuvõtteid.  

Erinevad õpitegevused; uurimuslik 

õpe, IKT-põhised õpikeskkonnad . 

Sotsiaalained Organiseerib õpikeskkonda ning hangib 

õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja 

teavet, planeerib oma õppimist, kasutab 

õpitut erinevates kontekstides ja probleeme 

lahendades; analüüsib ennast, kavandab oma 

edasiõppimist 

Oskuste kujundamine, 

eneseanalüüs. 

Kunstiained Hangib infot, analüüsib ja tõlgendab seda; 

kasutab õpitut uudsetes situatsioonides, loob 

ise jõukohaseid ülesandeid,  kontrollib oma 

valikute sobivust, katsetab ja harjutab 

järjekindlalt uusi oskusi;   

Eriilmelised ülesanded, 

õppemeetodid ja töövormid; 

individuaalne ja rühmatöö, uurimis-

ja probleemülesanded; pidev 

tagasiside ja eneseanalüüs. 

Tehnoloogia Näeb ja analüüsib tehnoloogia seost erinevate 

teadmistega ning kogeb õpitu vajalikkust 

praktikas;  korraldab tööd iseseisvalt alates 

teabe kogumisest, materjalide ja 

töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö 

Töö iseseisev korraldamine. 
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tegemise ja tulemuse analüüsiga; suudab 

probleeme märgata ning lahendada, võimeid 

hinnata ja arendada ning oma õppimist 

juhtida. 

Kehaline 

kasvatus 

Analüüsib ja hindab oma liigutusoskuste ja 

kehaliste võimete taset ning kavandab 

meetmeid nende täiustamiseks;  õpib uusi ja 

sobivaid liikumisviise. 

Uued ja sobivad liikumisviisid. 

Suhtluspädevus  

Keel ja 

kirjandus 

Väärtustab õigekeelsust ja väljendusrikast 

keelt 

Ainevaldkonna õppeained tervikuna 

toetavad õpilaste keelepädevuse ja 

kommunikatiivsete oskuste 

kujunemist ning esteetilist, 

kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 

Võõrkeeled Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja 

tekstiloome oskus. 

Võõrkeeleõppe keskne pädevus. 

Matemaatika väljendab oma mõtteid selgelt, lühidalt ja 

täpselt; mõistab teksti ja eristab olulist 

ebaolulisest, mõistab, seostab ja edastab 

erinevatel viisidel esitatud infot (tekst, 

graafik, tabel, diagramm, valem) 

 

Hüpoteeside ja teoreemide 

sõnastamine ning ülesande 

lahenduse vormistamine; 

tekstiülesannete lahendamine,  

otsitakse välja etteantud suuruse 

leidmiseks vajalikku infot, 

esitatakse matemaatiliste sümbolite 

ja valemite sisu tavakeeles. 

Loodusained Otsib loodusteaduslikku infot erinevatest 

allikatest, sh internetist, ning analüüsib 

leitud teavet ja hindab selle tõepärasust,  

vormistab korrektselt vaatlus- ja 

katsetulemusi, teeb kokkuvõtteid kirjalikult 

ja suuliselt, kasutab teadusharule 

iseloomulikke mõisteid ja sümboleid 

korrektselt abstraktses teaduslikus kui ka 

konkreetses igapäevases kontekstis. 

Loodusteadusliku info otsimine 

erinevatest allikatest, sh internetist, 

vaatlus- ja katsetulemuste 

vormistamine. 

Sotsiaalained Väljendab ennast selgelt ja asjakohaselt 

erinevates suhtlusolukordades; loeb ning 

mõistab teabe- ja tarbetekste ning 

ilukirjandust; kirjutab eri liiki tekste, kasutab 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustab õigekeelsust ning väljendusrikast 

keelt. 

Teabe- ja tarbetekstide ning 

ilukirjanduse lugemine; eri liiki 

tekstide kirjutamine 

Kunstiained Räägib kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, 

jms ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest 

ainespetsiifilise keelekasutuseni; esitleb oma 

tööd;  võrdleb ja kaitseb aruteludes erinevaid 

seisukohti;  mõistab teabetekste ning kasutab 

mitmesuguseid info esitamise viise (teksti, 

joonist, skeemi, tabelit, graafikut), tunneb 

kunstiainetele eriomast mitteverbaalset keelt.  

Referatiivsete ja uurimistööde 

koostamine; tutvutakse kunsti ja 

muusika kui 

kommunikatsioonivahenditega, 

arutelud. 

Tehnoloogia Arvestab ja aitab teisi, on kogenud koos 

töötamise eeliseid; analüüsib oma käitumist 

ning selle mõju kaaslastele ja tööle. 

Ühised ülesanded ja projektid. 
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Kehaline 

kasvatus 

Kasutab spordi ja tantsu oskussõnavara 

 

Teabe- ja tarbetekstide 

lugemine/mõistmine. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus 

Keel ja 

kirjandus  

Teab arvsõnade õigekirja  Matemaatika õppetekstide ja 

tekstülesannete kasutamine 

Võõrkeeled Oskab  võõrkeeles arvutada (nt sisseoste 

tehes). 

 

Matemaatika õppetekstide ja 

tekstülesannete kasutamine 

Loodusained  Esitab katse- või vaatlusandmeid tabelitena 

ja arvjoonistena, analüüsib neid, leiab 

omavahelisi seoseid ning seob arvulisi 

näitajaid lahendatava probleemiga, esitab eri 

objekte ja protsesse, võrdleb neid ning 

seostab omavahel. 

Uurimuslik õpe, koostatakse ja 

analüüsitakse arvjooniseid, 

võrreldakse objekte ja protsesse. 

Sotsiaalaineid  Kasutab matemaatikale omast keelt, 

sümboleid ning meetodeid kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades 

Toetavad kõik valdkonna 

õppeained. 

 

Kunstiained Sõnastab probleeme, arutleb lahendusteede 

üle, põhjendab valikuid ja analüüsib 

tulemusi; samuti analüüsib 

kunstikategooriaid (kompositsioon, 

struktuur, rütm jne), võrdleb  ja liigitab 

erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutab 

sümboleid. 

Kunstides rakendatavad ülesanded. 

Tehnoloogia Oskab lugeda jooniseid. Ühised arutelud,  igapäevaeluga 

sarnanevaid olukordi, ühistööd ning 

erinevad projektid. 

Kehaline 

kasvatus  

Analüüsib sporditehnilisi oskusi, selgitab 

kehalise töövõime näitajaid ja 

sporditulemuste dünaamikat. 

Matemaatikale omase keele, seoste, 

meetodite jms kasutamine 

Ettevõtlikuspädevus  

Keel ja 

kirjandus 

Näitab omaalgatust ja aktiivsust, osaleb 

projektides, oskab leida lahendusi. 

 

Meedia- ja kirjandustekstidest kui 

ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate 

eakohaste probleemide arutamine, 

loovtööd. 

Võõrkeeled Enesekindel ja julge, viib ellu oma ideid ja 

eesmärke; teeb koostööd sama võõrkeelt 

valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 

Võõrkeelse keskkonna loomine. 

Sotsiaalained Näeb probleeme ja neis peituvaid võimalusi, 

püstitab eesmärke, genereerib ideid ning 

teostab neid; on kujunenud  initsiatiivikus ja 

vastutus, teeb eesmärkide saavutamiseks 

koostööd; viib tegevused lõpule, reageerib 

paindlikult muutustele, võtab arukaid riske 

ning tuleb toime ebakindlusega; analüüsib 

adekvaatselt ressursse,  prognoosib tegevuse 

tagajärgi ning on kooskõlas eesmärkidega. 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine 

kujundaja on ühiskonnaõpetus;  

õpitakse ideede teostamiseks 

valima sobivaid ja loovaid 

meetodeid. 

Loodusained Arutleb rakendusteaduslikel teemadel, kus 

ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -

teooriate igapäevaelulised väljundid; omab 

ülevaadet loodusteadustega seotud 

elukutsetest ning vastava valdkonnaga 

Ettevõtlikkuspädevuse arengut 

toetab uurimuslik käsitlus, kus 

süsteemselt planeeritakse katseid ja 

vaatlusi ning analüüsitakse 

tulemusi. 
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tegelevatest teadusasutusest ja ettevõtetest, 

lahendab keskkonnaga seotud dilemmasid ja 

teeb pädevaid otsusi, mis lisaks teaduslikele 

seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid 

aspekte. 

Kunstiained Katsetab ideede väljendamise ja esitlemise 

erinevaid võimalusi, valib sobivaid 

meetodeid ning rõhutab oma tugevaid külgi, 

planeerib oma tegevust, võtab vastutuse 

tööde lõpuni viimise ja tulemuse eest, tunneb 

ka valdkonnaga seotud elukutseid ning  

institutsioone. 

 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist 

toetavad kunstides individuaal- ja 

rühmatöö, uurimuslikud ja 

probleemipõhised ülesanded ning 

õpitava sidumine nüüdisaegse 

igapäevaelu nähtustega. Kunstide 

valdkonnas on iseloomulik 

uuenduslike ja loovate lahenduste 

väärtustamine. Tutvutakse ka 

valdkonnaga seotud elukutsete ning 

institutsioonidega 

Tehnoloogia  Avatud loomingulistele ideedele ja  

originaalsetele vaatenurkadele; valmistab 

toode ideest kuni eseme valmimiseni; viib 

ideid ellu mitmesuguste ettevõtlusmudelite 

(üksikisiku (õpilase) toodete disaini loomine, 

valmistamine ja müük (paralleel FIEga), 

meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku 

rajamine koolis, mingi toote kavandamine 

ning selle valmistamise organiseerimine 

klassis) kaudu 

Aineprojektid; õppes genereeritakse 

ideid, kavandatakse, 

modelleeritakse ja valmistatakse 

esemeid/tooteid ning õpitakse neid 

esitlema. Ülesannete ja ühiste 

aruteludega õpitakse märkama 

esemete disaini funktsionaalsust 

ning seoseid kunstiloomingu ja 

kultuuritaustaga.  

Kehaline 

kasvatus 

 
Oma tegevuse/soorituse 

kommenteerimine ning kaaslase 

tegevuse kirjeldamine; oma 

tulemuste kogumine ja võrdlemine; 

oma kehaliste võimete 

kontrollimine ning tulemustele 

hinnangu andmine; 

spordivõistlustest ja/või 

tantsuüritustest osavõtt 

võistlejana/osalejana; spordi- ja/või 

tantsuürituste jälgimine TVst; 

sõnalised aruanded; vestlused; 

 

2.4 Õppekorraldus 

 

2.4.1 Kohustuslikud ja valikõppeained 

 

Kooli õppekavas on esitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad: 

 

1) keel ja kirjandus: vene keel, kirjandus (lisa 1); 

2) võõrkeeled: A-võõrkeel ja eesti keel teise keelena (lisa 2); 

3) matemaatika: matemaatika (lisa 3); 

4) loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia (lisa 4); 

5) sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus (lisa 5); 

6) kunstiained: muusika, kunst (lisa 6); 

7) tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus (lisa 7); 
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8) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 8); 

9) valikaine: informaatika (lisa 9) 

 

A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt. Eesti keelest põhikoolis õpitakse eesti keelt teise keelena. 

 

Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat. 

Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas 

juhendatudõppeks ettenähtud ajavahemik. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Tunnid 

toimuvad vastavates õppekabinettides ning vajadusel, vastavalt tunni teemale, eesmärgile ning 

oodatavale tulemusele  kooli raamatukogus, arvutiklassis või väljaspool kooli ekskursiooni või 

õppekäiguna. 

Õppetund vaheldub vahetunniga.Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit pärast iga 

õppetundi. 

 

Õppe-ja kasvatustegevus on Paldiski Vene Põhikoolis korraldatud järgmiselt: 

 

I, II ja III kooliastmes traditsiooniline aineõpe; 

Õppe- ja kasvatustegevuse korra põhikoolis kinnitab kooli direktor. 

Õpilaste nädalakoormus põhikooli klassides on: 

l. klass - 20 õppetundi,  

2. klass - 23 õppetundi,  

3. ja 4. klass - 25 õppetundi, 

5. klass - 28 õppetundi,  

6. ja 7. klass - 30 õppetundi, 

8. ja 9. klass - 32 õppetundi. 

 

Õppe-ja kasvatuseesmärkide täitmist toetab esteetiliselt kujundatud õppekeskkond, kus: 

1) õppe-ja kasvatusprotsessist võtab osa kogu kooli kollektiiv; 

2) õpilased, õpetajad ja lapsevanemad tunnevad end ühise perena, omavahelised suhted on 

lugupidavad ja demokraatlikud; 

3) kooli mikrokliima on üksteist toetav, tunnustav ja sõbralik; 

4) põhiline õppevara õppekava täitmiseks on olemas, mida võimalusel täiendatakse; 

5) õppekabinetid on valdavalt esteetiliselt kujundatud ja otstarbekad; 

6) on loodud tingimused õpilaste ja õpetajate igakülgseks arenguks; 

7) täidetakse tervisekaitse ja ohutusnõudeid. 

 

2.4.2 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 

 

Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, 

turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks 

õppetööks. 

 

Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse õppeülesandeid ja 

nende täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

1) kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja 

järgimisele; 

2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

3) õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud 

töö oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja 

väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 
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6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

 

Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üldõpetuslik tööviis. Sõltuvalt 

õpilaste ettevalmistusest võib kasutada ka aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe 

kombineeritud varianti. 

 

2.4.3 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

 

Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste 

kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud 

teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu. Teises kooliastmes keskendutakse: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades 

õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada; 

2) huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 

3) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

4) õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

 

Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad jõudvatel 

õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad toime 

tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes 

rollides. 

 

2.4.4 Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

 

Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda 

vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning 

suudavad oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida. Kolmandas kooliastmes 

keskendutakse: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele; 

2) õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse 

tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

3) erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 

arendamisele; 

4) pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 

eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

5) õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

6) õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

 

2.4.5 Paldiski Vene Põhikooli tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati, valikkursuste 

loend ja valimise põhimõtted ning erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti. 

 
ÕPPEAINED 1.KL 2.KL 3.KL 1 -3 4.KL 5.KL 6.KL 4-6 7.KL 8.KL 9.KL 7-9 

VENE KEEL 7 6 6 19 5 3 3 11 2 2 2 6 
KIRJANDUS      2 2 4 2 2 2 6 
EESTI KEEL 2 3 3 8 4 4 4 12 4 4 4 12 
VÕÕRKEEL (A-

VÕÕRKEEL) 
  3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 

MATEMAATIKA 3 3 4 10 4 4 5 13 5 4 4 13 
LOODUSÕPETUS 1 1 1 3 2 2 3 7 2   2 
GEOGRAAFIA         1 2 2 5 
BIOLOOGIA         1 2 2 5 



19 
 

KEEMIA          2 2 4 
FÜÜSIKA          2 2 4 
AJALUGU      1 2 3 2 2 2 6 
INIMESEÕPETUS  1 1 2  1 1 2 1 1  2 
ÜHISKONNA-

ÕPETUS 
      1 1   2 2 

MUUSIKA 2 2 2 6 2 1 1 4 1 1 1 3 
KUNST 2 1,5 1 4,5 1 1 1 3 1 1 1 3 
TÖÖÕPETUS 1 2,5 1 4,5         
KÄSITÖÖ JA 

KODUNDUS; 

TEHNOLOOGIA-

ÕPETUS 

    1 2 2 5 2 2 1 5 

KEHALINE 

KASVATUS 
2 3 3 8 3 3 2 8 2 2 2 6 

ARVUTIÕPETUS      1   1    
MAKSIMAALNE 

NÄDALA-

KOORMUS 

20 23 25 68 25 28 30 83 30 32 32 94 

 

2.4.6 Valikainete loendid ja valimise põhimõtted põhikoolis 
 

Valikainete loendid 

 

I kooliaste: 2 tundi  

Õppeained 

valikainena  

1.klass 2.klass 3.klass 1-3 

Eesti keel teise 

keelena 

0 1 1 2 

Kokku 0 1 1 2 

 

II  kooliaste: 1 tund 

Õppeained 

valikainena  

4.klass 5.klass 6.klass 4-6 

Arvutiõpetus  0 1 0 1 

Kokku 0 1 0 1 

 

III kooliaste: 1 tund  

Õppeained 

valikainena  

7.klass 8.klass 9.klass 7- 9 

Arvutiõpetus 1 0 0 1 

Kokku 1 0 0 1 

 

I-III kooliastme valikaineid määrab kool lähtudes arengukava suundadest 

 

Ainete valimise põhimõtted: 

 arvestatakse riikliku õppekava läbivate teemade eesmärke; 

 luuakse tingimusi omandatud õpisisu ja oskuste sidumiseks igapäeva eluga, tulevase tööga 

ja õppimisega; 

 luuakse tingimusi vene keele säilitamiseks ja arenguks, eesti keele ja kultuuri õppimiseks, 

inglise keele õppimiseks. 
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Vähese valikaine tundide arvu tõttu Paldiski Vene Põhikoolis kasutatakse ringitegevust, kus 

rahuldatakse õpilaste hariduslikke vajadusi ja täidetakse kooli arengukava.  

2.4.7 Erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti põhikoolis 
 

Põhiline õpikeel põhikoolis on vene keel 

Arvestades kooli võimalusi osaliselt õpetatakse osa aineid (inimeseõpetus, kehaline kasvatus ja 

ühiskonnaõpetus) II ja III kooliastmes eesti keeles. Tundides luuakse keelekeskkond, milles eesti 

keelt omandatakse aktiivse kasutamise teel. 

 

2.5 Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted põhikoolis 

 

2.5.1 Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ 
 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- 

ja töökeskkonnas ning realiseerima oma oskusi ja teadmisi professionaalses valdkonnas. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu 

kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 

2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 

ümberkäimise oskusi; 

3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 

4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja 

koolitusvõimalusi; 

5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, 

tundma õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel 

kujundada positiivset hoiakut õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste 

tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse 

töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele pakutakse erinevaid 

tegevusalasid ja rolle, kus on oluline nende omavaheline seos. 

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ I kooliastmes on realiseeritud järgmiste 

tegevuste kaudu: 

 huviringid (musikaalne eesti ja inglise 

keel); 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö linnaraamatukoguga; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud tunnid; 

 ainenädalad; 

 karjääri planeerimise rollimängud; 

 koostöö teiste koolide, kohalike 

ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 arenguvestlused. 

 

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine II kooliastmes keskendub 

õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, oskuseele kohaneda muutuva keskkonnaga, oma 

huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel kujundada 

põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi. Õpilased tutuvad 

erinevate erialade ja nende omandamise võimalustega. 

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ II kooliastmes on realiseeritud järgmiste 

tegevuste kaudu:  
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 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö raamatukoguga;  

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud tunnid; 

 ainenädalad; 

 koostöö teiste koolide, kohalike 

ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 uurimistöö 

 klassitunnid; 

 kooli veebipõhine ajaleht ja spordileht; 

 arenguvestlused.

 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine III kooliastmes keskendub 

õpilase võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning 

esmaste kutsevalikutega seostamisele. Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele 

tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et oma 

soove ellu viia. Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise võimalustest, vahendatakse teavet 

edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist. 

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste 

tegevuste kaudu: 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö raamatukoguga;  

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud tunnid; 

 koostöö teiste koolide, kohalike 

ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 klassitunnid; 

 kooli veebipõhine ajaleht ja spordileht; 

 arenguvestlused; 

 õpilasfirmade töö (osalemine 

õpilasfirmade laadal); 

 varjupäevast osavõtt; 

 kooli õpilasomavalitsuses osalamine; 

 loovtöö; 

 ainenädalad. 

 

 

 

 

2.5.2 Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 
 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemisega 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. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna 

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 

2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu 

erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest; 

3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning 

ökoloogilist jätkusuutlikkust; 

4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, 

kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi 

keskkonnaprobleemidele; 

5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku 

arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma 

tarbimisvalikuid ja eluviisi. 

 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase 

kogemustele ja igapäevaelu nähtustele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju 

kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning 
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tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja 

lahendada. 

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 huviringid (kodulugu); 

 ainetunnid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 raamatukoguga koostöö; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 loominguline tegevus; 

 ainenädalad; 

 teiste koolide, kohalike ettevõtete, 

õppe- ja kultuuriasutustega koostöö; 

 kooli veebiajalehe ja spordilehe 

väljaandmine; 

 arenguvestlused

 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt 

koduümbruse ja Eesti keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda 

keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast 

otsustamisoskust. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, 

õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. 

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 ainetunnid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 keskkonnaministeeriumi toetatud 

projektid;  

 raamatukoguga koostöö; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus; 

 loominguline tegevus; 

 ainenädalad 

 arenguvestlused; 

 klassijuhatajatunnid 

 

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike 

ning globaalsete keskkonna- ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada 

loodust kui terviksüsteem, looduskeskkonna haprust ning inimese sõltuvust loodusvaradest ja  

ressurssidest. 

Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, juhtumiuuringud, arutelud 

ning rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud loovad eeldused vastutustundliku ning 

säästva suhtumise kujunemiseks oma elukeskkonda ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste 

aspektide arvestamiseks igapäevaelu probleemide lahendamisel. 

 

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 õppeekskursioonid ja keskkonda 

säästvate ettevõtetega tutvumine; 

 ainenädalad; 

 ainetunnid; 

 õppeekskursioonid ja Eesti 

looduskaitsealadega tutvumine; 

 linna- ja riigikonkursid ja olümpiaadid; 

 keskkonnaministeeriumi toetatud 

projektid;  

 linnaraamatukoguga koostöö; 

 loominguline tegevus; 

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 kooli veebiajalehe ja spordilehe 

väljaandmine; 

 arenguvestlused; 

 klassijuhatajatunnid.
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2.5.3 Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega 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. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja 

vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut 

lahendamist; 

2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid 

väljendama; 

3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat 

vastutust ja kohustusi; 

4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 

5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 

otsustamisprotsessides; 

6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles 

osalemisse. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada 

koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse 

õpilasele kodukandi ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või 

huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda. 

 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 huviringid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 raamatukoguga koostöö; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 kooliväline tegevus ja üritused (vene ja 

eesti rahva traditsioonid); 

 integreeritud tunnid; 

 teiste koolide, kohalike ettevõtete, 

õppe- ja kultuuriasutustega koostöö; 

 arenguvestlused;  

 klassijuhatajatunnid.

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada 

õpilase initsiatiivi ning pakkuda talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse 

iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. 

Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata 

neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja vajalikkust. 

 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste 

tegevuste kaudu: 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 linnaraamatukogu, Huvikeskuse,  

 konkursid ja olümpiaadid 

 kooliväline tegevus ja üritused (vene ja 

eesti rahva traditsioonid, mis on 

korraldatud  õpilaste algatusel); 

 integreeritud tunnid; 

 õpikeskkond „Miksike“; 

 teiste koolide, kohalike ettevõtete, 

õppe- ja kultuuriasutustega koostöö; 

 õpilaste endi ettevalmistatud 

klassitunnid; 

 arenguvestlused; 
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 kooli õpilasomavalitsuse töös 

osalemine; 

 õpilaste algatusel teostatud projektid; 

 ettevõtjatega kohtumised. 

 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine III kooliastmes keskendub 

ühiskonna eri sektorite (avaliku, tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende 

seostele. Tähtsal kohal on riigi demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma 

osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. 

Kodanikualgatuse ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning 

ettevõtlikkuse arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna 

hüvanguks ning teda julgustatakse neis tegevustes osalema. 

 

Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 linnaraamatukogu, Huvikeskuse,  

 konkursid ja olümpiaadid 

 kooliväline tegevus ja üritused (vene ja 

eesti rahva traditsioonid, mis on 

korraldatud  õpilaste algatusel); 

 integreeritud tunnid; 

 teiste koolide, kohalike ettevõtete, 

õppe- ja kultuuriasutustega koostöö; 

 arenguvestlused; 

 õpilaste endi ettevalmistatud 

klassitunnid; 

 kooli õpilasomavalitsuse töös 

osalemine; 

 õpilaste algatusel teostatud projektid; 

 ettevõtjatega kohtumised; 

 Huvikeskuse korraldatud üritustel 

osalemine; 

 Õppeekskursioonid ettevõtetesse. 

 

 

 

2.5.4 Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega 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. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 

2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse 

kujundajana; 

3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende 

tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist; 

4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära,  

5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 

mitmekesisust; 

6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja 

vastastikku rikastavate mõjutuste kohta. 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele 

võimalust osaleda oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. 

Õpilasel aidatakse jõuda mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. 

Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, 

toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid 
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kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste 

kultuuridega. 

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 tähtsamatele tähtpäevadele ja 

kommetele – mardipäev, kadripäev, 

iseseisvuspäev, vastlapäev, jõulud – 

pühendatud temaatilised üritused ja 

kooliväline tegevus;  

 huviringid; 

 ainealased nädalad; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 raamatukogu; 

 loomingulised üritused ja linnaüritused; 

 õpilaste loominguline tegevus; 

 integreeritud tunnid; 

 teiste koolide, kohalike ettevõtete, 

õppe- ja kultuuriasutustega koostöö.

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada 

positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku 

suhtumise kujunemist. Õpitakse respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist 

mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse 

võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks 

koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu. 

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 tähtsamatele tähtpäevadele ja 

kommetele – mardipäev, kadripäev, 

ieseisvuspäev, vastlapäev, jõulud – 

pühendatud temaatilised üritused ja 

kooliväline tegevus;  

 ainealaste nädalate abil (mis on seotud 

eesti keele õppimisega); 

 koostöö teiste Eesti koolide ja välismaa 

koolidega (keelte ja kultuuriliste 

tavadega tutvumine ); 

 riiklikud ja linnakonkursid ja 

olümpiaadid; 

 huviringid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö linnaraamatukoguga; 

 loomingulistes pidudes ja linnaüritustes 

osalemine; 

 õpilaste loominguline tegevus; 

 integreeritud tunnid; 

 arenguvestlused; 

 klassitunnid.

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel 

mõista, et omaenda tugev kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. 

Õpilasele pakutakse erinevaid võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest 

kultuuridest, saada elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust 

kaasa lüüa kohalike kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 tähtsamatele tähtpäevadele ja 

kommetele – mardipäev, kadripäev, 

ieseisvuspäev, vastlapäev, jõulud – 

pühendatud temaatilised üritused ja 

kooliväline tegevus;  

 koostöö teiste Eesti koolidega  ja 

välismaa koolidega; 

 riiklikud ja linnakonkursid ja 

olümpiaadid; 

 huviringid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö linnaraamatukoguga 

 loomingulistes pidudes ja linnaüritustes 

osalemine; 

 regionaalses ja üleriigilises tantsupeos 

osalmise; 

 õpilaste loominguline tegevus; 

 integreeritud tunnid; 

 kooliajaleht; 

 arenguvestlused; 

 klassitunnid. 
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2.5.5 Läbiv teema „Teabekeskkond” 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega 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. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi; 

2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest; 

3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 

4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja 

teabekeskkondi; 

5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust. 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane 

teabekeskkond. Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. 

Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid 

ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja 

millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva teema rõhuasetused toetavad I kooliastmes 

inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat suhtlemisoskuste kujundamist. 

Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale 

ning visuaalse teksti analüüsile. 

 

Läbiv teema „Teabekeskkond “ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 tunnid ja õppeekskursioonid; 

 ainealased nädalad; 

 klassitunnid; 

 arenguvestlused; 

 e-kooli kasutamine; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 õpilaste loomingiline ja projektipõhine 

tegevus; 

 e-õppekeskkonna kasutamine, 

esitlused, uurimustööd, testimine; 

 kooliväline tegevus ja üritused (koostöö 

teiste linnaasutustega - lasteaiad, 

õppeasutused, ettevõtted); 

 huviringid; 

 koostöö raamatukoguga,  

 üleriigilised ja linnakonkursid. 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja 

privaatses ruumis toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide 

tundmaõppimine. Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning 

valima selle põhjal õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama 

uudist kui üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises 

puuduvat teavet. 

 

Läbiv teema „Teabekeskkond “ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 tunnid ja õppeekskursioonid; 

 arvuti õppeprogrammid; 

 klassitunnid; 

 arenguvestlused; 

 e-kooli kasutamine; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 õpilaste loominguline ja projektipõhine 

tegevus; 

 e- õppekeskkonna kasutamine, 

esitlused, uurimustööd, testimine; 

 kooliväline tegevus ja üritused 

(koostöö teiste linnaasutustega - 

lasteaiad, õppeasutused, ettevõtted); 

 huviringid; 

 koostöö raamatukogu; 

 üleriigilised ja linnakonkursid; 
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 kooli õpilasomavalitsuse töös 

osalemine.  

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima 

meedia rolle ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest 

olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud teavet 

järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). Õpetus ja 

kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma 

privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks. Läbiva teema 

käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga seotud problemaatilisi olukordi (eraellu 

sekkumine, väärteabe edastamine, huvide kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms). 

 

Läbiv teema „Teabekeskkond “ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 ainetunnid, valikainete tunnid ja 

õppeekskursioonid; 

 arvuti õppeprogrammid; 

 klassitunnid; 

 arenguvestlused; 

 e-kooli kasutamine; 

 konkursid ja olümpiaadid; 

 õpilaste loominguline ja projektipõhine 

tegevus; 

 e-õppekeskkonna kasutamine, 

esitlused, loovtööd,  testimine; 

 kooliväline tegevus ja üritused (koostöö 

teiste linnaasutustega - lasteaiad, 

õppeasutused, ettevõtted); 

 huviringid; 

 koostöö linnaraamatukogu, 

Huvikeskusega; 

 üleriigilised ja linnakonkursid; 

 õpilasfirmade töö (osalemine 

õpilasfirmade laadal); 

 kooli õpilasomavalitsuse töös 

osalemine; 

 

2.5.6 Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” 

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes 

tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

 

Õpilast suunatakse: 

1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates 

eluvaldkondades; 

2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile 

ning keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 

3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste 

vastastikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest; 

4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid 

mõjusid ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle 

kasutamisega seotud eetilistes küsimustes; 

5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 

6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel 

erinevates projektides. 

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma 

infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset 

õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi 

mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise 

integreerimise kaudu õppetegevusse. 
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Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 e – materjalide koolikeskkonna 

kasutamine; 

 Arvutiklassis toimuvad ainetunnid; 

 

 interaktiivsetes olümpiaadides ja 

konkurssides osalemine; 

 õpilaste loominguline tegevus;  

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud tunnid.      

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja 

õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates 

ainetundides või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja 

aktiivõppemeetodeid. 

 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 Arvutiklassis toimuvad ainetunnid; 

 interaktiivsetes olümpiaadides ja 

konkurssides osalemine; 

 õpilaste loominguline tegevus;  

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud ainetunnid; 

 ainealased nädalad; 

 kohalike ettevõtete uute 

tehnoloogiatega tutvumine.

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT 

rakendamise pädevusi igapäevaelus ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate 

õppeainete õpetajatel lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja 

töövõtteid. Lisaks arvutiklassis peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada 

nüüdisaegseid IKT vahendeid ka kodutööde ja õuesõppe puhul. 

 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste 

kaudu: 

 Arvutiklassis toimuvad ainetunnid; 

 interaktiivsetes olümpiaadides ja 

konkurssides osalemine; 

 õpilaste loominguline tegevus;  

 kooliväline tegevus ja üritused; 

 integreeritud ainetunnid; 

 ainealased nädalad; 

 kohalike ettevõtete uute 

tehnoloogiatega tutvumine; 

 koostöö Paldiski Põhikooliga; 

 loovtöö. 

 

2.5.7 Läbiv teema „Tervis ja ohutus” 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega 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. 

 

Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete 

toimetulekuoskuste arendamisel. 

Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast 

tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi 

 

Õpilast suunatakse: 

a) tervise valdkonnas: 
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1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise 

väärtustamisele; 

2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi 

enda ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 

3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja 

turvalisusega; 

4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 

5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 

 

b) ohutuse valdkonnas: 

1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku  

tekkemehhanismi; 

2) vältima ohuolukordadesse sattumist; 

3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud 

hoiakuid ja käitumist; 

4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 

5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning 

arvestama kaasliiklejaid; 

6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, 

kohustusi ja vastutust. 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute 

käitumisviiside kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt 

tervise füüsilise, vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist 

väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjusi 

oma igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. 

Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, demonstratsioonidel, rollimängudel 

ja käitumise modelleerimisel. 

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 õppeained; 

 liiklusohutuse temaatilised tunnid; 

 klassitunnid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 koostöö raamatukoguga; 

 tervisepäevad; 

 tervisekaitseameti, Paldiski Perearstide 

OÜ poolt toetatud projektid;  

 koostöö politsei- ja piirivalveametiga; 

 õppuste läbiviimine; 

 arenguvestlused; 

 lastevanemate koosolekud;  

 e-materjalide koolikeskkonna 

kasutamine; 

 kooli psühholoogilis-sotsiaalne teenus; 

 projekt „Turvaline kool”; 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste 

kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, 

õpetuse elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt 

vigastused, ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne 

riskikäitumine, ebatervislik toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). 

Õppemeetoditest sobivad aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja 

demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides saavad täiendada noortelt noortele metoodikal 

põhinevad tunnivälised projektid. 

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ II kooliastmes on realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 ainetunnid; 

 liiklusohutuse temaatilised tunnid; 

 klassitunnid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 
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 koostöö linnaraamatukoguga; 

 kooliväline tegevus; 

 tervisepäevad; 

 Tervisekaitseameti, Paldiski Perearstide 

OÜ poolt toetatud projektid;  

 koostöö politsei- ja piirivalveametiga; 

 õppuste läbiviimine; 

 arenguvestlused; 

 lastevanemate koosolekud;  

 kooli psühholoogilise-sotsiaalsed 

teenused; 

 projekt „Turvaline kool”; 

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja 

ohutust väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste 

arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, 

juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega 

korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist 

edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse. 

 

Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 

 

 ainetunnid; 

 klassitunnid; 

 õppeekskursioonid ja õuesõpe; 

 kooliväline tegevus; 

 tervisepäevad; 

 tervisekaitseameti, Paldiski Perearstide OÜ 

poolt toetatud projektid;  

 

 koostöö politsei- ja piirivalveametiga; 

 õppuste läbiviimine; 

 arenguvestlused; 

 lastevanemate koosolekud;  

 kooli psühholoogilis-sotsiaalsed teenused; 

 projekt „Turvaline kool”; 

 koostöö noorteorganisatsioonidega; 
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2.5.8 Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega 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 korral 

oma võimaluste piires. 

Õpilast suunatakse: 

1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 

2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi; 

3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma; 

4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste 

käitumist nende alusel; 

5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite 

väljatöötamises ning neid järgima; 

6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades kõlbeliste 

konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi. 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, 

heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, 

ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning 

demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, 

rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma 

tegutsemist jälgima ja reflekteerima. 

 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ I kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 õppetunnid;                                                              

 klassijuhatajatunnid; 

 kooliväline tegevus ja huviringid; 

 koostöö teiste koolide, kohalike ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 arenguvestlused; 

 integreeritud tunnid; 

 kooli sündmused ja aktused; 

 õpilaste loominguline tegevus.  

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse 

kõlbelisi norme ning kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid 

vaatenurki pakkuva käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike 

kõlbeliste normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele 

võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs, 

aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara kaudu 

tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus pakutakse 

võimalusi rakendada omandatud teadmisi. 

 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ II kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 

 õppetunnid; 

 klassitunnid; 

 kooliväline tegevus ja huviringid; 
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 koostöö teiste koolide, kohalike ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 olümpiaadid, konkursid ja projektid; 

 arenguvestlused; 

 integreeritud tunnid; 

 kooli sündmused ja aktused; 

 õpilaste loominguline tegevus; 

 ainealased nädalad. 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile 

väärtushinnangute ja kõlbeliste normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate 

maailmavaadete ja religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse sallivuse ja 

lugupidava suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri 

allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse õpilasi 

arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma 

seisukohti, pidades silmas eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse 

arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi sügavamalt ja 

mitmekülgsemalt. 

 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus“ III kooliastmes realiseeritakse järgmiste tegevuste kaudu: 

 õppetunnid; 

 klassitunnid; 

 kooliväline tegevus ja huviringid; 

 koostöö teiste koolide, kohalike ettevõtete, õppe- ja kultuuriasutustega; 

 olümpiaadid, konkursid ja projektid; 

 arenguvestlused; 

 integreeritud tunnid; 

 õpilaste loominguline tegevus; 

 ainealased nädalad; 

 kooli õpilasomavalitsuse töös osalemine; 

 kooli sündmused ja aktused; 

 loovtöö; 

 koostöö Paldiski Põhikooli ja teiste koolidega.  

 

2.6 Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht I – III koolisastmes 

 

Vastavalt “Liiklusseadusele” §4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega arvestavaid 

liiklejaid, kellel on: 

1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi 

liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt; 

2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust 

mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.  

 

Kooli rolliks on vastvalt “Liiklusseadusele” §4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada neid 

ette ohutuks liiklemiseks.  

Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi  Valitsuse 0.03.2011.a 

määrusega nr 89 “Laste liikluskasvatuse kord” 
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Liikluskasvatuse teemade kaudu kujundatakse järgmised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks 

kooliastmeti. 

I kooliastme lõpuks õpilane:  

 Teab hädaabi numbrit, oskab ohust teatada. 

 Oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel. 

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, põlve  

ning küünarnuki kaitsed, vajadusel  ujumisrõngas, päästevest. 

 Oskab käituda ühissõidukites, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada. 

 Oskab valida jalrattaga, rulaga sõitmiseks ohutut kohta. 

 Oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel. 

 Oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 

ohutuses veendununa sõidutee ületada. 

 Oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust. 

 Oskab eristada vahet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest. 

 

II kooliastme lõpuks õpilane: 

 Oskab ohtust kiiresti ja korrektselt teatada. 

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, 

mopeedijuhi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed. 

 Oskab käituda ühissõidukites, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada. 

 Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust. 

 Oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta. 

 Oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid. 

 Tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalratturile). 

 Oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta. 

 Oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida. 

 

III kooliastme lõpuks õpilane: 

 Väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas. 

 Oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda. 

 Oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegeduvuse omadusi. 

 Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja 

mootorratturi kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed. 

 Teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastvalt nõuetele käituda. 

 Oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti jõudmiseks. 

 Kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid. 

 Mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile. 

 On teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute 

kujunemise kohta. 

 Oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti liiklsuohutusalast olukorda teiste riikidega.  

 

Liikluskasvatuse sisu on esitatud kooliastmeti järgmiselt: 

1) põhikooli esimeses astmes (1. – 3.klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi 

ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse 

koduümbruse liikluskeskkonnast;  
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2) põikooli teises astmes (4.– 6.klass) ja kolmandas astmes (7. – 9.klass) on liikluskasvatuse 

sisuks erinevate liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt 

ning linna ja maapiirkonna teedel ohutu liiklemise õpetamine.  

Kooliainekavades on määratletud liikluskasvatuse teemad, mida käsitletakse integreerituna 

ainetundides. Klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis ja 

klassijuhatajate kavades.   

 

2.7 Lõimingu põhimõtted 

 

Paldiski Vene Põhikoolis lõimingu eesmärgiks on pakkuda õpilastele motiveeritud õppimist, seostada 

teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustada sellega õpilase aktiivsust. Lõiming 

toetab õpilaste üldpädevuste ja ainevaldkondade pädevuste kujunemist. Lõimingu planeerimine 

põhikoolis teostub kooli õppekava arendamise käigus, samuti õppe-ja kasvatustöö planeerimisel.  

 

Õpetuse lõimumine toimub mitmel erineval moel: 

 ainetevahelised seosed -  erinevate õppeainete õppesisu elementide seosed; 

 ajaline kooskõla - kaht iseseisvat õppeainet seostatakse ajaliselt, ühes aines õpitu toetab 

teises õppeaines õpitavat;  

 õppeainete kombineerimine - luuakse seoseid kahe või enama õppeaine vahel ja sees;  

 teemakeskne lõiming - erinevate  õppeainete ja läbivate teemade lõiming, ühiste 

temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ja viiside abil. 

 

Õppe lõimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimise, õppeainete, 

koolissiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete   ning 

viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate 

koostööd viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust; täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning 

määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.   Lõimingu puhul on oluline 

lõimingutsentri määratlemine.  

 

Lõimingutsentriks võivad olla: 

 mingi teadmine, oskus, suhtumine, keskne idee 

 aineülene idee: pädevused 

 õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak) 

 õppeülesanded (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö) 

 probleem, meetod või vahend 

 

Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Õpetaja on loimingu viiside valikul vaba ning 

lõiming kajastub õpetaja töökavas kirjeldatuna õppetegevusena.  

 

Lõiming on tegevus, mis eeldab 

 õpilaskeskset õppetegevust; 

 õpilase aktiivsust ja motiveeritust; 

 päheõppimise vähendamist; 

 leidmist, lahendamist ja lahenduste põhjendamist; 

 kriitilist ja läbi mõeldud teadmiste õppimist; 

 õppimise seostamist reaalse eluga; 

 tähenduslikumat ja tulemuslikumat õppimist 
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 arutelusid ja suhtlemist; 

 tänapäevaseid õpetamismeetodeid; 

 uurimisliku õppe ja probleemõppe kasutamist: vaatlus, hüpotees, katse, analüüs; 

 õppematerjali süstematiseerisust; 

 teadmiste omandamist kogemuste põhjal ja seostatuna: 

 

2.8 III kooliastmes läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö 

korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused. 

 

Loovtöö tegemise eesmärgiks on kujundada loomingulist isiksust, kes  oskab teha iseseisvat 

uurimisteaduslikku tööd.  

 

Loovtöö tegemise eesmärgid: 

1) Loov-, uurimis- ja projektitööde tegemise oskuste ja teadmiste kujundamine 

2) Ühiskonna arengust üldise ettekujutuse kujundamine õpilasel ja eri situatsioonides oma 

teadmiste rakendamise oskuse arendamine. 

3) Õpilase motivatsiooni tõstmine iseseisvas teadusotsingus. 

4) Infotehnoloogiate rakendamise õpetamine projekti- ja loovtööde loomiseks. 

5) Eneseteostuse ja avalike esinemiste oskuse kujundamine. 

 

Loovtöö vormid: uurimistöö, kunstitöö, projekt. 

Loovtöö vormi valiku põhimõtted: 

1) Loovtöö vorm sõltub ainest 

2) Kunstitöö loovtöö vormina on õigus valida kunsti, muusika, tööõpetuse ainetel. 

3) Üldiselt valib õpilane ise loovtöö vormi, kuid kooskõlastab seda aineõpetajaga. 

 

Loovtöö teema valiku põhimõtted: 

1) Loovtöö teema määravad läbivad teemad, ainetevaheline lõiming ja projekid, milles kool 

osaleb. Loovtöö teemade valik määrab Paldiski Vene Põhikooli metoodiline nõukogu, 

lähtudes õppe- ja kasvatusprotessist jooksval õppeaastal. 

2) Lähtudes Paldiski Vene Põhikooli õppetöö suunast, õpilase eetevalmistusastmest ning 

tema huvidest õpilane koos aineõpetajaga sõnastavad loovtöö teemat. 

3) Loovtöö teema võib olla osaliselt muudetud, kui õpilane on töö tegemise jooksul avastanud 

enda jaoks uusi ja huvitavaid aspekte. 

4) Läbivatele teemadele ja ainetevahelisele lõimingule, mida kajastab töö, viidatakse loovtöö 

projektis. 

 

III õppeastmes tehtava loovtöö korralduse põhimõtted 

1) Kõik õpilased on kohustatud sooritama 9. klassis eksami loovtöö vormis. 8.klassis saab 

eksami sooritada oma soovi järgi, siis vabaneb õpilane kohustusest sooritada eksamit 

9.klassis. 7. klassi õpilane valib endali loovtöö teema. 

2) Aineõpetaja – loovtöö juhendaja pakub loovtöö teema, registreerib selle õppealajuhataja 

juures (oktoobris), aitab püstitada eesmärke, kavandada töö struktuuri, koostab 

nõustamise ajakava, suunab õpilast infoallikate ja kirjanduse otsingul, nõustab teda töö 

käigus, kontrollib loovtöö tegemist. 

3) Õpilane koostab loovtöö projekti juhendaja abil, otsib vajalikku kirjandust ja infoallikaid, 

analüüsib loovtöö sisu, annab aru töö tegemise käigust vastavalt projektis kinnitatud 
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graafikule, vastutab töös esitatud andmete õiguse eest, vormistab loovtöö vastavalt 

nõudmistele. 

4) Õpilane esineb oma tööga ainekomisjoni ees. 

5) Tööd vormistatakse vastavalt Loovtöö koostamise, vormistamise ja kaitsmise korrale III 

kooliastmes. 

6) Töö esitamise vorm sõltub ainest ja tööst endast ning võib olla järgmine: 

 uurimistöö, mida esitatakse esitluse vormis ( katse, katsete seeria, valitud teemal 

materjalide analüüs, ajalooline analüüs, probleemi lahendamine, teoreemi 

tõestamine) 

 looming ( luuletus, muinasjutt, ülesanded), etendus, noorsooteater, ühe näitleja teate 

 kunstiteos ( maal, graafika, muusika, laul, tants, tikand, foto, näitus, väljapanek) 

 toode (ese, mudel, makett, skeem, arvutiprogramm) 

 vaatepilt ( kontsert, näidend, üks pilt kirjanduslikust teosest, võistlus) 

 pedagoogiline töö ( tunni läbiviimine õpetaja rollis, ristsõna, õpetav 

arvutiprogramm, viktoriin, õpetav mäng) 

 

Loovtööd tehakse nii individuaalselt kui ka grupis. 

Igale tööle peab olema lisatud kirjalik kirjeldus, mis toetub ilukirjanduslikele ja teadusallikatele. 

Kirjalik kirjeldus peab vastama järgmistele nõudmistele: 

 tiitelleht, mille vormistamine sõltub uurimistöö keelest; 

 sisukord; 

 sissejuhatus, mis koosneb valitud teema põhjendusest (ka tuleb lisada, missuguste 

õppeainetega on käsitletav teema seotud ja missugust(eid) läbivat(id) teemat(sid) kajastab), 

uurimuse aktuaalsuse põhjendusest (miks seda probleemi uuritakse), uurimistöeesmärgist 

(mis tulemust oodatakse), uurimistöö ülesannetest (mida tuleb teha). 

 uurimuse põhiosa, mis koosneb teeside süsteemsest käsitlemisest ja oma suhtumisest 

käsitletavasse materjalisse 

 kokkuvõte; 

 kirjanduse loetelu, kusjuures kirjandusallikaid peab olema miinimum 2 (vt lisa 2 ja lisa 3). 

 

Loovtöö hindamise põhimõtted: 

 eesmärkide püstitamine 

 teema avamise sügavus ( läbivate teemade kasutamine ja ainetevaheline lõiming) 

 töökäigu analüüs ja kokkuvõtted 

 autori isiklik huvitatus ja tööle loominguline lähenemine 

 korrektne, nõudmistele vastav vormistamine ja keel 

 esitluse esitamise kvaliteet 

 

Loovtöö teema pannakse kirja kooli lõputunnistusele. 

 

2.9 Paldiski Vene Põhikooli õpilaste teadmiste, oskuste ning käitumise ja hoolsuse 

hindamise põhimõtted, tingimused ja kord 

 

Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §29 alusel ning põhikooli riikliku    õppekava 

§19 - §23 alusel 



37 
 

 

2.9.1 Reguleerimisala 

Käesoleva korraga sätestatakse põhiharidust omandavate õpilaste teadmiste ja oskuste ning 

käitumise ja hoolsuse hindamise, õpilaste täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise 

ning järgmisse klassi üleviimise alused, tingimused ja kord. 

 

Põhikooli lõpetamiseks sooritatavate eksamitööde hindamise erisused on sätestatud Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 34 lõike 3 alusel kehtestatud määruses «Õpitulemuste välishindamise 

põhimõtted, riigieksamitööde, põhikooli lõpueksamitööde ja üleriigiliste tasemetööde koostamise, 

hindamise ja nende tulemuste analüüsimise tingimused ja korra ning üleriigiliste tasemetööde 

korraldamise tingimused ja kord» ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 34 lõike 3 alusel 

kehtestatud määruses «Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord». 

 

2.9.2 Antud dokumendis kasutatavad mõisted 

 

Hindamine - Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel 

kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja 

õppimise lahutamatu osa. 

 

Kujundav hindamine -  õppe kestel toimuv hindamine, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, 

oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning 

vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise 

õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele 

tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid 

külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase 

arengut. Kujundava hindamise printsiibid ja meetodid on kirjas ainekavas ning õpetaja tööplaanis. 

 

Õpitulemuste hindamine – ainealaste  teadmiste ja oskuste hindamine võrreldes ainekavas toodud 

oodatavate õpitulemustega ja püstitatud eesmärkidega õppe käigus või õppeteema lõppedes. 

 

Kokkuvõttev hindamine – hinnete koondamine poolaastahinneteks ning poolaastahinnete 

koondamine aastahinneteks. 

 

Õpitulemus – formuleeritud eesmärk või selle täimine; õpilane demonstreerib oma teadmist või 

oskust suuliselt, kirjalikult või praktiliselt 

 

Hinnang – väärtuse määramine, mistahes saavutuse või tulemuse kirjeldamine õpiprotsessis, 

suuline või kirjalik kommentaar, analüüs, retsensioon vms 

 

Hinne (viiepalline süsteem) – hindamisprotsessi tulemus, märgiline, arvuline hinde avaldamine 

arvudes, tähtedes või vms. (sama, mis on oluline hinne) 

 

Enesehindamine – hinnangu andmine endale, omaenese võimalustele,  tulemustele ja saavutustele 

 

Hindeline töö – töö,  mis hindab õpitulemuste saavutustaset. Töö kestvus ei ületa 15-20 min. 
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Kontrolltöö - trimestri õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö.  

 

2.9.3 Hindamise alused 

 

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse õpilasele kohaldatava riikliku õppekavaga ja selle alusel 

koostatud kooli õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest. 

Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtutakse kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest. 

Kui õpilasele on koostatud individuaalne õppekava, siis arvestatakse hindamisel individuaalses 

õppekavas sätestatud erisusi. 

 

2.9.4 Hindamise eesmärgid 

 

Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut -  anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; innustada ja 

suunata õpilast sihikindlalt õppima; suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata 

ja toetada õpilast edasise haridustee valikul; 

2) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

3) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

 

Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärgid on: 

1) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli 

kodukorra nõudeid; 

2) motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid. 

 

2.9.5 Hindamisest teavitamine 

 

Paldiski Vene Põhikool on kohustatud teavitama õpilast ja tema seaduslikku esindajat hindamise 

korraldusest koolis ning õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest. Vastav teavitamise kord 

sätestatakse kooli kodukorras. 

Kooli õppekavas sätestatud hindamise korralduse avalikustab kool avaliku teabe seaduse alusel 

kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel. 

Õpilasel on õigus saada e-koolist, klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta. 

 

2.9.6 Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus, põhimotted kui kokkuvõtvate hinnete 

alus  
 

1) Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suulise vastuse 

(esituse), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktilise tegevuse alusel, arvestades õpilase 

teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele. 

2) Trimestri algul (1. voi 2. tunnis) teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks 

õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi. Hindamise 

tingimused sisestatakse teatamise päeval e-kooli klassipäevikusse, kust nad on saadaval 

nii õpilastele kui ka õpilaste vanematele. 

3) Õppeteema/mooduli õpitulemuste omandamist kontrollivate kontrolltööde aeg 

kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega 

4) Loovtöö korraldamise ning temaatiliste rõhuasetuste määratlemise põhimõtted on 

sätestatud kooli õppekavas. Loovtöö eest saadud hinne pannakse e-päevikusse vastavasse 

lahtrisse ja see hinne mõjutab aastahinnet. Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele.  
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5) Kui hindelist tööd - kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist 

tegevust või selle tulemust - on hinnatud hindega „puudulik” või „nõrk” või on hinne 

jäänud panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord on sätestatud kooli 

õppekava käesolevas jaos § 15 

6) Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine, siis kirjalikku 

või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust hinnatakse 

hindega „nõrk”, kuid õpilasele antakse võimalus järelevastamiseks või järeltöö 

sooritamiseks. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord on sätestatud kooli 

õppekavas  

7) Ühe trimestri jooksul 2.- 9.klassides ei tohi ühes õppeaines rohkem kui 3 kontrolltöö läbi 

viia.  

 

2.9.7 Hindamise süsteem 

 

  2. – 9.klassides oskuste ja teadmiste hindamisel kasutatakse viiepallist süsteemi: 

 hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja 

õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes 

on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

 

 hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust  

 

 hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse 

tööd nii, et hindega „3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust.  

 

 hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui 

kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 

hindega „2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 % maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust.  

 

 hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 
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 Sõnaline hinnang 1.klassis  

1.klassis kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub numbriline 

ekvivalent- sõnaline hinnang toetub ainekavades iga õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse 

hindamise kriteeriumitele, mis on väljendatud erinevatel tasanditel.  

 

2.9.8 Kokkuvõtva hindamise põhimõtted. 

 

Trimestri kokkuvõttev hinne pannakse trimestri või poolaasta vältel hindeliste tööde eest saadud 

hinnete alusel. Trimestrihinded koondatakse poolaastahinneteks ning poolaastahinded koondatakse 

aastahinneteks.  

 

Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppeaine aastahinne   võikooliastmehinne 

välja pärast täiendava õppetöö lõppu, arvestades täiendava õppetöö tulemusi. 

 

2.9.9 Kokkuvõttev hindamine I - III kooliastmel ja järgmisse klassi üleviimine.  
 

I - III kooliastmel hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt trimestri, 

poolaasta ja aastahindega. 

 

Õppeaines, mida õpitakse ühe nädalatunniga, pannakse järgmise trimestri lõpul trimestrihinne välja 

kahe eelnenud trimestri jooksul hindeliste tööde eest saadud hinnete alusel. 

 

Trimestrihinne pannakse välja trimestri lõpul antud trimestri jooksul hindeliste tööde eest saadud 

hinnete alusel. Aastahinne pannakse välja antud õppeaasta jooksul saadud trimestrihinnete alusel 

enne õppeperioodi lõppu. 

 

1.klassis kasutatav kokkuvõttev hindamine toimub igas trimestris ning väljendub kirjeldavate 

sõnaliste hinnangute andmisena, millel ei ole numbrilist ekvivalenti. Kokkuvõtvas hinnangus 

kajastub selgelt, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud. Trimestrite lõpul antud sõnaliste 

hinnangute alusel antakse enne õppeperioodi lõppu kokkuvõtvaid sõnalisi hinnanguid kogu 

õppeperioodi kohta. 

 

Õpilasele, kelle trimestrihinne on «2» või «1», kellele on antud samaväärne sõnaline hinnang või on 

jäetud hinne välja panemata, koostatakse selles õppeaines individuaalne õppekava või määratakse 

mõni muu tugisüsteem (nt logopeediline abi, õpiabi jm) vastavalt kooli õppekavas sätestatule, et 

aidata lõpetada edukalt järgmist trimestrit ning omandada nõutavad teadmised ja oskused. 

 

Kui õppeaine trimestrihinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust 

järele vastata, loetakse aastahinde väljapanekul antud trimestri vältel omandatud teadmised 

ja oskused vastavaks hindele «1». 

 

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle (ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on 

koostatud individuaalne õppekava, kus on ette nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.  ) 

 

Aastahinnete põhjal võtab õppenõukogu vastu otsuse õpilase järgmisse klassi üleviimise, õpilase 

täiendõppele suunamise kohta. Otsus järgmisse klassi üleviimise kohta tehakse enne õppeaasta 
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lõpetamist (ei kohaldata õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, kus on ette 

nähtud erisused järgmisse klassi üleviimise ajas.  ) 

 

Eksamihinne ei mõjuta aastahinnet. Eksamihinne märgitakse klassipäevikusse ja tunnistusele.   

 

Lihtsustatud õppel olevate õpilaste suhtes kohaldatakse põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas 

hindamisele ja järgmisse klassi üleviimisele sätestatud tingimused.   

 

Lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivaid õpilasi ei jäeta klassikursust kordama.  

 

2.9.10 Kujundav hindamine 

 

Kujundav hindamine keskendub kõigepealt õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega.  

 

Trimestri algul aineõpetaja teavitab õpilasi trimestri jooksul läbitavatest peamistest teemadest, 

vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest. Selsamal päeval e-

kooli kaudu edastatakse sellekohast teavet vanematele.  

 

Õppeprotsessi käigus analüüsitakse teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid ning antakse tagasisidet 

õpilase saavutuste ja vajakajäämiste kohta.  

 

Tunni või muu õppetegevuse käigus saab õpilane õpetajalt, klassikaaslastelt või enesehinnangu abil 

suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja 

oskuste kohta.  

 

Õpilast kaasatakse hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada ning oma õppimist ja 

käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni.  

 

õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja temaga arenguvestluse, millesse vajadusel 

kaasatakse ka aineõpetajad, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides 

arvestades õpilase võimeid ja huvisid.  

 

Arenguvestlus põhineb enamasti õpilase eneseanalüüsil, vestluse käigus püstitatakse uusi 

õpieesmärke.  

 

 Aine- või klassijuhataja võib kasutada kujundava hindamise ühe vahendina õpimappi. Õpimapp 

õppimise päevikuna sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet.  

 
 

 

2.9.11 Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

 

Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi hinnanguid vaidlustada kümne 

päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava 

taotluse koos põhjendustega. 
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Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest lõikes 1 nimetatud taotluse esitajat kirjalikult viie 

tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

 

2.9.12 Hindelise töö parandamine 

 

Õpilastel lubatakse nende hindeliste tööde parandamist, mille kohta teavitatakse trimestri algul ning 

mille alusel aineõpetaja paneb välja trimestrihinde. 

 

E-kooli kontrolltööde plaani sisestab aineõpetaja ainult kontrolltöid. 

Hindelised tööd pannakse e-kooli trimestri alguses. 

 

Trimestri alguses teavitab õpetaja õpilasi trimestri jooksul toimuvatest kontrolltöödest ja tuletab 

meelde hiljemalt viis päeva enne kontrolltöö toimumist. 

 

E-kooli lehel, kuhu aineõpetaja sisestab tunni teema, pannakse kirja ka hindelise töö teema, samuti 

selle töö vorm suuline vastus (esinemine), kirjalik või praktiline töö, praktiline tegevus. 

 

Ühel päeval ei tohi ühes ja samas klassis toimuda rohkem kui 1 kontrolltöö  

(Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 10 lõike 3) 

 

Ühel õppenädalal ei tohi ühes ja samas klassis toimuda rohkem kui 3 kontrolltööd. 

(Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 10 lõike 4) 

 

Kontrolltöid ei planeerita esmapäevaks ja reedeks, ei planeerita kontrolltööde läbiviimist õppepäeva 

esimeses ja viimases tunnis, välja arvatud ained, mille tunnid toimuvad vastavalt  

kinnitatud tunniplaanile ainult sellel ajal. 

(Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 10 lõige 6) 

 

Aineõpetaja peab teatama õpilasele hindelise töö (kaasa arvatud suulise vastuse 

(esinemise) või kirjalikus vormis, praktilise töö või praktilise tegevuse vormis toimunud hindelise 

töö) tulemuse hiljemalt 1 nädal peale hindelise töö läbiviimist. 

 

Tagastades töö õpilasele, ei tohi aineõpetaja avalikustada hinnet ja arutleda tööd ilma õpilase 

nõusolekuta.  

 

Õpilasel, lapsevanemal või tema seaduslikul esindajal on õigus vaidlustada hinnet 10 päeva jooksul 

alates hindest teadasaamise päevast. Vaidlustamisel pöördutakse aineõpetaja poole suuliselt. Kui 

hinde vaidlustamisel ei jõuta kokkuleppele, siis pöördutakse kirjalikult direktori poole, esitades 

vastava taotluse koos põhjendusega.  

 

Kui õpilasel ei ole hindeid, siis peab ta tegema läbitud teemal teadmisi ja oskusi hindavad   tööd 

aineõpetajaga kokkuleppel.  

 

Kui õpilane puudus koolist ja tal jäi kontrolltöö kirjutamata, siis peab ta tegema õpetaja poolt 

pakutavaid ülesandeid õpetajaga kokkulepitud ajal.  

 

Kui õpilane ei teinud arvestuslikku ülesannet õigeaegselt mõjuva põhjuseta, siis saab ta hinde ´´1´´  
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Kõik kontrollitud hindelised tööd sealhulgas ka kontrolltööd tagastab õpetaja õpilastele.   

 

2.9.13 Hindeliste tööde järelvastamise kord 

 

Aineõpetaja korraldab oma õppeaines konsultatsioonid õpilastele vastavalt direktori käskkirjaga 

kinnitatud graafikule. Informatsioon aineõpetaja konsultatsioonipäevadest on kättesaadav õpilastele 

ja nende vanematele kooli veebilehel. 

 

Iga aineõpetaja määrab hindeliste tööde järelvastamise päeva ja aja, välja arvatud trimestri viimane 

nädal. Kuupäev ja aeg määratakse kokkuleppel õpilastega ja teavitakse vanematele elektronpäeviku 

kaudu. 

Järele tehtud hindelise töö hinnet ei alandata. 

 

Erandjuhtudel (õpilase haigestumine, õpetaja haigestumine, või muu mõjuv põhjus) võib trimestri 

hinne võib jääda panemata. See hinne pannakse välja järgmise trimestri jooksul. 

 

Õpilastele, kellel on trimestrihindeks «2» või «1» või hinne on jäetud panemata, koostatakse 

individuaalne õppekava või määratakse mõni teine tugisusteem nõutavate teadmiste ja oskuste 

omandamiseks. 

 

2.9.14 Käitumise ja hoolsuse hindamise korraldus 

 

Käitumise ja hoolsuse põhimõtteid ja hindamiskorda tutvustab õpilastele klassijuhataja. 

 

Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine 

õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel. 

 

Käitumise ja hoolsuse hinde paneb välja iga aineõpetaja õppeaineti. Käitumise ja hoolsuse 

kokkuvõtva hinde paneb klassijuhataja. 

 

2.9.15 Käitumise hindamine 

 

Käitumist hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav»:  

1) Käitumishindega «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kellele üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine on harjumuspärane igas olukorras, kes täidab kooli kodukorra 

nõudeid eeskujulikult ja järjepidevalt. 

2) Käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid. 

3) Käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme ja täidab kooli kodukorra nõudeid, kuid kellel on esinenud 

eksimusi. 

4) Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra 

nõudeid ega järgi üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme, ei allu õpetajate 

nõudmistele. Õpilase käitumise võib hinnata «mitterahuldavaks» ka õigusvastase teo või 

ebakõlbelise käitumise eest. Klassijuhataja paneb õpilasele mitterahuldava käitumishinde 

peale vestlust temaga. 
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Õpilase käitumise hindamisel võetakse arvesse ainult käitumine jooksval trimestril, ei võeta arvesse 

eelmise trimestri käitumise hinnet. 

 

2.9.16 Hoolsuse hindamine 

 

Hoolsust hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav». 

1) Hoolsushindega «eeskujulik» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse alati 

kohusetundlikult, õpib kõiki õppeaineid võimetekohaselt, on õppeülesannete täitmisel 

töökas, ja järjekindel, ilmutab omaalgatust ja viib alustatud töö lõpuni. 

2) Hoolsushindega «hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse 

kohusetundlikult, on töökas, järjekindel ja püüdlik ning õpib võimetekohaselt. 

3) Hoolsushinde «rahuldav» saab õpilane, kes üldiselt täidab oma õppeülesandeid, kuid ei 

ole piisavalt töökas ja järjekindel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt. 

4) Hoolsushindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei õpi võimetekohaselt, suhtub 

õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult. 

 

2.9.17 Õpilaste üleviimine järgmisse klassi, täiendavale tööle või klassikursust kordama 

jätmine 

 

1.-9.klassis viiakse õpilane, keda ei ole jäetud täiendavale õppetööle,  järgmisse klassi üle enne 

õppeperioodi lõppu. 

 

Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. Täiendav 

õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu. Õppetöö raames täidab õpilane õpetaja  

juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja 

hinnatakse.  

 

1.-9.klassis jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt trimestrihinnetest 

või trimestrite lõpus antud sõnalistest hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik” või 

„nõrk” või anda samaväärne sõnaline hinnang, või õppeaines, milles õpilane on sooritanud loovtöö 

mitterahuldavale hindele . 

 

Õpilane, kes jäeti täiendavale tööle, kuid keda ei jäeta klassikursust kordama, viiakse järgmisse 

klassi üle hiljemalt 30.augustiks. 

 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega erandjuhul võib jätta õpilase klassikursust kordama, kui 

õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja aastahinne „puudulik” või „nõrk”, täiendav 

õppetöö ei ole tulemusi andnud ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole 

otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. 

Õppenõukogu kaasab otsuse tegemisel õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema 

arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema välja toodud kaalutlused, millest tulenevalt on 

leitud, et õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta õpilane 

klassikursust kordama. 

 

Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib jätta õpilase klassikursust kordama juhul, kui õpilane 

puudus koolist ilma mõjuva põhjuseta ning tal on kolmes või enamas õppeaines pandud välja 

aastahinne „puudulik”, „nõrk” või mitterahuldav sõnaline hinnang. Õppenõukogu kaasab otsuse 

tegemisse  õpilase või tema seadusliku esindaja ning kuulab ära tema arvamuse. 
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Õppenõukogu vastuvõetud otsuse põhjal lähtudes õpilase omandatud teadmistest ja oskustest 

määratakse, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.    

 

2.9.18 Põhikooli lõpetamine 

 

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt«rahuldavad» ning 

kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele teise keelena eksami, 

matemaatikaeksami, ühe eksami omal valikul ning kes on sooritanud III kooliastmes loovtöö. 

 

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 

 

Haridusliku erivajadusega õpilasele, kelle individuaalne õppekava sätestab teistsugused 

nõuded võrreldes riikliku õppekavaga, on lõpetamise aluseks individuaalse õppekava 

õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega õpilasel on õigus sooritada põhikooli 

lõpueksamid eritingimustel (ühtsete küsimustega põhikooli lõpueksamitöö kohandamine, 

abivahendite kasutamine, koolieksam vms) vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega 

kehtestatud lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

 

Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes: 

1) on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning 

2) on sooritanud aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli 

lõputunnistusele kantavad hinded, või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi 

varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises 

kasvatuses, tööõpetuses, käsitöös ega kodunduses. 

 

2.9.19 Koduste tööde andmise kord 

 

Koduseid töid ei anta esimeses klassis. 

 

Koduseid töid ei anta esimeseks pühadejärgseks päevaks ning esimeseks koolivaheajajärgseks 

päevaks. 

 

2.10 Õpilaste ja lastevanemate teavitamine ja nõustamise korraldus 

 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele võimaldab Paldiski Vene Põhikool õpilastele ja 

vanematele õppeprotsessi kohta ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta info saamist. 

 

 

 

Õpilase ja vanema teavitamisviisid 

Õpilase ja vanema informeerimine toimub kooli veebisaidi, e-kooli kaudu ja telefoni teel, isiklikel 

kohtumistel ning lapsevanemate koosolekutel. 
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Kooli veebisaidil saavad õpilased ja vanemad info kooli vastuvõtutingimuste, saavad tutvuda koolielu 

reguleerivate dokumentidega. Kooli veebisaidil on ka kooli üle järelevalvet teostava organisatsiooni 

kontaktandmed. 

E-kooli kaudu saavad vanemad ja õpilased info õpiedukuse ja käitumise kohta. Vanema taotluse alusel 

võimaldab kool hinnetest info saamist paberkandjal (hinneteleht). Hindamiskorraldust ja sellest 

õpilaste ja vanemate informeerimist reguleerib kooli kodukord ja hindamise kord. 

Lapsevanemate koosolekul saavad vanemad info Paldiski Vene Põhikooli kodukorra kohta, õpilased 

saavad selle info trimestri esimeses klassijuhataja tunnis. Kooli kodukorra muudatustest teavitab kool 

e-kooli kaudu või lapsevanemate koosolekul. 

Klassijuhataja informeerib õpilase vanemaid individuaalse õppekava kohta või õpilase suhtes 

rakendatavatest mõjutamisvahenditest kas e-kooli kaudu, telefoni teel või isiklikul kohtumisel. 

Lapsevanem (seaduslik esindaja) kutsutakse kooli individuaalse õppekavaga tutvumiseks ja sellele 

allakirjutamiseks. 

Õpilaste õigusi ja kohustusi  reguleerib kooli kodukord, kodukord on paigutatud kooli veebisaidile ja 

on väljapandud infostendile kooli riidehoius. 

Vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele” ja riiklikule õppekavale informeerib aineõpetaja 

trimestri algul õpilasi ja vanemaid peamistest õppeteemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise 

alustest ja põhimõtetest ning plaani pandud klassivälistest ürtustest. Klassiväliste ürituste kohta 

jagatakse infot e-kooli, e-posti ja telefoni teel või isikliku kohtumise kaudu.  

 

Vanemate ja õpilaste nõustamine 

Lapsevanemate nõustamine õpilase arengu toetamiseks toimib järgmiselt:  

 Õpilase tugevate ja nõrkade külgede selgitamiseks viib klassjuhataja õpilasega 

arendusvestluse läbi (vajaduse korral lapsevanema juuresolekul); 

 Nõustamisvestlus kooli tugispetsialistidega; 

 Lapsevanemaga individuaalne vestlus. Lapse edasijõudmise selgitamiseks lapsevanema 

ja aineõpetaja vestlus ning vajaduse korral otsustab kool lapse edasise toetuse üle; 

 Klassijuhataja ja lapsevanema vahel individuaalne vestlus. 

 

Aineõpetajad konsulteerivad õpilase kooli direktori poolt kinnitatud graafiku järgi. 

Konsultatsioonide graafik paigutatakse kooli veebisaidile ja infostendile riidehoius. Klassijuhataja 

teavitab vanemaid konsultatsioonide graafikust e-posti teel või e-koolis. 

Kooli tugispetsialistide poolne vanemate ja õpilaste nõustamine toimub koostatud graafiku alusel, 

graafik on paigutatud kooli veebisaidile. 

Lapsevanemate koosolekul tutvustab kooli juhtkond 9.klassi vanematele põhikooli lõpetamise 

nõudeid. Infostendile on väljapandud  info Põhikooli lõpueksamitest. Õppealajuhataja ja huvijuht 

korraldavad õppeasutuste esindajatega kohtumisi elukutse valikul ja karjääriplaneerimisel. 

Klassijuhataja viib läbi temaatilised klassijuhatajatunnid, kus õpilased saavad info edasiõppimis- ja 

haridusvõimalustest. Koolipsühholoog testib ja konsulteerib õpilasi elukutse valikul ja elukutse 

omandamisvõimalustest. 

 

Õpilase mahajäämisel  kooli rakendatavad meetmed:  

 tehakse lapsevanemale teatavaks (klassijuhataja); 

 õpilase mahajäämuse põhjuste selgitamine (klassijuhataja vestlus aineõpetajate ja 

vanematega; kooli tugispetsialistide poole pöördumine); 

 individuaalse õppekava määramine (õppealajuhataja); 

 individuaalse õppekava koostamine (aineõpetaja); 
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 individuaalse õppekava rakendamine  ja selle täitmise üle kontrolli teostamine 

(aineõpetaja; klassijuhataja; õppealajuhataja). 

 

2.11 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja juhendamise põhimõtted 

 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest  

(PGS § 47 lõige 1).                                                                                                                            

Õpetajat abistavad kooli tugispetsialistid, kes jälgivad õpilase arengut ja erivajadusi 

valdkonnapõhiselt. Kõigil õpetajatel on õigus pöörduda HEV-laste probleemi lahendamiseks ja abi 

saamiseks kooli HEV-koordinatorile. Ettepanekuid teemade käsitlemiseks võivad teha kõik 

õpetajad. Koostöö tulemusena määratakse või täpsustatakse õpilasele vajalik tugisüsteemi meetod.   

 

• Haridusliku erivajadusega õpilane - õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, 

puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, 

õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, 

õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, 

tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või 

õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. (PGS § 46 lõige 1).   

• Koordinaator - toetab õpetajat töös hariduslike erivajadustega õpilastega, korraldab 

koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva 

õpiabivormi ja jälgib/hindab õpiabi tõhusust, algatab õpilase arengu jälgimise kaardi täitmist. 

Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordinaator lapsevanemat, teeb ettepanekuid 

juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses 

ning selle väliselt.  (PGS § 47 lõige3, lõige 4).  

• Individuaalne õppekava – hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis 

loob õpilasele tingimusi võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. (PGS § 18).  

• Tugisüsteem-spetsialistide süvendatud tegevus HEV-õpilaste märkamiseks, 

omavahel seotud tugiteenuste kogum. Tugisüsteemi eesmärk on aidata ja toetada õppetöös 

mahajääjaid, õpi- ja käitumisraskustega õpilasi ja nende vanemaid ning leida igale 

abivajajale kõige sobivam õpikeskkond. Tagada riikliku õppekava täitmine ja põhikooli 

lõpetamine  (PGS § 37).  

 

Klassijuhataja tasand  
Klassijuhatajad jälgivad õpilaste individuaalset toimetulekut õppesüsteemis ja koordineerivad 

esmase õpiabi osutamist.   

Õpilase individuaalse arengu toetamise esialgseteks võimalusteks on (PGS§ 48 lõige1):  
 

• õppetöö diferentseerimine klassi tasandil ja hindamise erisuste rakendamine;  

• õpilase tunniväline individuaalne abistamine, konsultatsioonitundidesse 

suunamine;  

• pikapäevarühma suunamine;  

• lastevanemate kaasamine otsustusprotsessi sobiva õpiabimeetme 

rakendamiseks.  

 

 

 

Meeskonnatöö tasand:  
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Kõigile, kellel on trimestrihinne „1”, ”2” või on jäänud hindamata või kelle andekus vajab 

individuaalset lähtumist rakendatakse kohustuslikult õpiabi või individuaalne õppekava          (PGS 

§ 18).  

 

Tööd koordineerib direktori poolt määratud isik, kelle ülesandeks on HEV õpilase  õppe ja arengu 

toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja 

õpetajate vahel (edaspidi HEV õpilase õppe koordineerija). Koostöösse on kaasatud 

sotsiaalpedagoog, kes klassijuhataja pöördumisel kutsub probleemide lahendamiseks kokku 

tugikomisjoni kuhu võivad kuuluda õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, tugiõpetajad, 

klassijuhataja, aineõpetajad (PGS § 47 lõige3, lõige 4).  

 

Aineõpetaja analüüsib koos klassijuhatajaga trimestri lõpus iga õpilase „mitterahuldava“ hinde 

põhjust, annab hinnangu valitud meetodite tõhususele ja teeb ettepaneku edasisteks tegevusteks. 

Klassijuhataja koondab aineõpetajate analüüsid ja viib trimestri viimasel nädalal või järgmise 

trimestri esimesel nädalal õpilasega, kes sai kokkuvõtvalt hinne „1”, „2” või jäi hindamata, läbi 

õpitulemusvestluse, milles vajadusel osalevad ka teised tugikomisjoni liikmed.  

 

Üheskoos otsustatakse õpiraskuste ületamiseks rakendatavad meetmed. Eesmärgiks on saavutada 

reaalsed ja jõukohased kokkulepped positiivsete õpitulemuste saavutamiseks. Aineõpetajate töö 

analüüsi ja õpitulemusvestlusel otsustatud rakendatavad meetmed, esitab klassijuhataja päev enne 

õppenõukogu direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal. Tugiteenuste rakendamise vajadus 

fikseeritakse direktori käskkirjaga.  

 

Kui õpilasel tuleb hoolimata eelpool mainitud meetmete rakendamisest teist korda kokkuvõtvalt 

hinne „1”, „2” või ta jääb hindamata, rakendatakse täiendavaid tugisüsteeme või koostatakse talle 

vastavas aines individuaalne õppekava.  

 

Kui õpilane sai õppeperioodi lõpus aastahinneteks „1” või „2”, rakendatakse:  
 

• täiendavat õppetööd (2 nädalat juunikuus);  

• individuaalse õppekava rakendamist pärast täiendavat õppetööd (juunist augusti lõpuni);  

• erandkorras klassikursuse kordama jätmist, kui täiendav õppetöö ei ole andnud tulemusi ja 

individuaalset õppekava ei ole otstarbekas rakendada.  

 

Võimalikud tugisüsteemi  meetmed (PGS § 48) :  

1) Pikapäevarühma suunamine. Pikapäevarühm on mõeldud 1. - 9. klassi õpilasele, kes 

soovivad tuge õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist 

juhendamist ja suunamist huvialategevusele.  

2) Konsultatsioonitundidesse suunamine. Igal õpetajal on nädalas vähemalt 1 

konsultatsioonitund, kuhu õpilane saab minna lisaselgituste saamise eesmärgil.  

3) Õpiabitundi suunamine. Õpiabitundi saavad minna kõik abi vajavad ja soovivad õpilased, 

sõltumata klassist ja aineõpetajast.  

4) Tugiõpetaja rakendamine. Tugiõpetaja õpetab õpiraskustega õpilasi aineõpetaja 

juhendamisel klassiruumis või individuaalselt.  

5) Logopeedi poole suunamine. Põhilisteks töövaldkondadeks on eelkõige nende kõnetegevuse 

külgede arendamine, millest sõltub õpilase õpiedukus (õigekiri, lugemine, väljendusoskus, 

funktsionaalse lugemise oskus).  
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6) Individuaalse õppekava rakendamine. Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega 

õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks 

õppimiseks ja arenemiseks. Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kellel on eriline 

andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast 

eemal viibimine.  

7) Vestlus sotsiaaltöötajaga. Koolisotsiaaltöötaja põhiülesanded on: õpilaste koolikohustuse 

mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. 

Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate 

inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt. 

Sotsiaaltöötaja koostööpartneriteks koolis on koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, 

klassijuhatajad ja aineõpetajad.  

8) Vajadusel suunamine nõustamiskomisjonile.  

9) Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, linna 

alaealiste komisjon, noorsoopolitsei jt.  

10) Vestlus koolipsühholoogiga. Koolipsühholoogi põhiülesanne on õpilaste, õpetajate ja 

vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine. Kasutatakse nõustamise, 

konsulteerimise ja diagnoosimise meetodeid, tegevus toimub individuaalse töö, 

grupinõustamise, perenõustamise vormis. Psühholoog tegeleb õpiraskustega, kohanemis-, 

käitumis- ja emotsionaalsete probleemidega õpilastega.  

 

Tugisüsteem koolist puuduvate õpilastega tegelemiseks  
Tööd koordineerib kooli sotsiaaltöötaja (või õppealajuhataja ja direktor) vastavalt oma 

ametijuhendile koostöös klassijuhatajaga.   

 

Tugisüsteem käitumisprobleemidega õpilastega tegelemiseks (PGS § 58): Õpilasele, kellel on 

käitumisraskused (kooli kodukorra eiramine ja üldtunnustatud käitumisnormidega 

mittearvestamine), mis põhjustavad olulisi raskusi töötamaks koos oma klassikaaslastega samal 

ajal samas ruumis, rakendatakse järgmisi meetmeid:  

1) Distsipliiniprobleemide lahendamise võtete kasutamine õppetunnis.  

2) Aineõpetaja individuaalne vestlus õpilasega peale tunni lõppemist.  

3) Klassijuhataja teavitamine.  

4) Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks 

tegevuseks.  

5) Õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.  

6) Vanema informeerimine olukorrast (e-kooli märkus, vestlus lapsevanemaga).  

7) Lastevanemate nõustamine (arenguvestluse läbiviimine).  

8) Õpilase suunamine sotsiaaltöötaja või koolipsühholoogi juurde vestlusele.  

9) Õpilase ajutine tunnist kõrvaldamine selleks ettenähtud kohta, kus jätkub õppeprotsess 

aineõpetaja antud plaani alusel. Tunni lõppedes hindab aineõpetaja õpilase iseseisvat tööd. 

10) Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja 

väljasõitudest;  

11) Tugikomisjoni kokkukutsumine ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine.  

12) Kirjalik noomitus.  

13) Õpilase suunamine alaealiste komisjoni.  

 

Tugisüsteem andekatele (PGS§ 48 lõige2):  

1) keerukama raskusastmega ülesannete andmine;  

2) rakendamine õppetunnis kaasõpilaste juhendamisel;  
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3) individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine,  

4) valmistumine ja osalemine kooli teadmiste võistlustes, õpilaskonverentsidel, olümpiaadidel;  

5) innustamine osalemaks olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel;  

6) soovituste andmine kooliväliste võimaluste kasutamiseks; 

7) suunamine huvikoolidesse, teaduskoolidesse  jne.  

 

Õpiabi osutamise mõjususe analüüs  
Õpiabi osutamise mõjusust hindavad direktor ja õppealajuhatajad aastakokkuvõtete , aruannete ja 

aineõpetajate analüüside põhjal ning iga õppeaasta aineõpetajate eneseanalüüside põhjal. 

Mitterahuldavate õpitulemuste jätkumisel analüüsitakse kasutusele võetud meetmeid ja otsustatakse 

järgmiste meetmete rakendamine, et toetada õpilase positiivsete õpitulemuste saavutamist. Kui 

vaatamata õpiabile on jätkuvalt õpilast hinnatud hindega „1”, „2” või on jäetud hindamata, siis 

analüüsib tugikomisjon (aineõpetaja, klassijuhataja, sotsiaalpedagoog, psühholoog, juhtkonna 

esindaja), milliseid muudatusi peab kool tegema, et õpiabi osutuks tulemuslikuks.  

 

Individuaalsed õppekavad 

Individuaalse õppekava koostamise aluseks on  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 18 ja 46.  , 

Põhikooli riiklik õppekava §17(4), Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe 

ja kasvatuse korraldamise alused ning ühe õpilase õpetamiseks keskendatud õppe rakendamise 

tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri  22.07.2014 nr 67, TR I, 25.07.2014, 13.  

 

Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) on hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks koostatud 

õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.   

Individuaalse õppekava eesmärk on haridusliku erivajadusega (edaspidi HEV), sh andekale 

õpilaste toetamine õpitulemuste saavutamisel   

Õpilase andekust käsitletakse kui hariduslikku erivajadust, mil õpilasel on oma kõrgete võimete 

tõttu eeldused saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult 

järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalsus ja võimekus, akadeemiline võimekus, 

loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esitluskunstis, psühhomotoorne 

võimekus.   

Õpilase erivajadus võib tuleneda õpiraskustest, terviseseisundist, puudest, käitumis- ja 

tundeeluhäiretest, pikemaajalisest õppest eemal viibimisest või kooli õppekeele ebapiisavast 

valdamisest.  

Kui muudatuste või kohandustega õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis või õppekeskkonnas kaasneb 

nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga 

või riiklikes õppekavades (RÕK) sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb 

õpilasele koostada individuaalne õppekava.   

IÕK on lubatud mistahes kooliastmes riikliku õppekava järgi õppivale õpilasele.   

Kui tavaklassi juures õpetatakse lihtsustatud riiklikule õppekavale (LÕK) määratud õpilast ja koolis 

puudub võimalus eritingimuste loomiseks, siis koostatakse ka temale individuaalne õppekava 

õppeainetes, kus tema võimed ei küüni RÕKi järgi nõutud õpitulemusteni.   

HEV õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostab klassijuhataja individuaalse arengu 

jälgimise kaardi.   

 

IÕK  koostatakse lähtuvalt õppekavast, mille järgi õpilane õpib. IÕK koostamisel kaasatakse 

õpilane  või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt  õpetajaid ning 

tugispetsialiste.  IÕK koostab aineõpetaja õpilase abistamiseks, ergutamiseks või õppe 

korraldamiseks lähtuvalt tema vajadustest ja individuaalsetest võimetest.   
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IÕKs esitatakse klassi töökavaga võrreldes õpilase koginitiivse arengu tasemest lähtuvalt ühe või 

mitme pädevuse osas või mitmes aines kas kõrgendatud või vähendatud nõuded. Õpetaja määrab 

hetkeseisu, kavandab lapse arenguvajadusi toetava ainekava, määrates ära võimalused, kuidas 

õpilane jõuaks nõutud õpitulemusteni. Kui õpilane vajab õpitulemusteni jõudmiseks abiõpetajat, 

siis jaguneb ka vastutus töös õpilasega aineõpetaja ja abiõpetaja vahel.  Tavaklassi juures toimuva 

IÕK järgi töötamise märgib aineõpetaja oma töökavas.   

 

IÕK vormistamine osutub vajalikuks, kui   

 õpilase õpivõimekuse või käitumise erinevus õpetatavast õpperühmast on nii suur, et 

õpetamine vajab individuaalset tegevust;   

 õpetamisel osutub vajalikuks täiendavate ressursside kohandamine;  

 on tekkinud vajadus riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste  vähendamiseks või 

asendamiseks või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks.  

HEV õpilaste õpetamine ja hindamine toimub  vastavalt  individuaalse õppekava koostamise 

korrale ja hindamisjuhendile, arvestades  õpilase arengulisi vajadusi.   

ÕK alusel õpetades ja hinnates lähtutakse kolmest põhimõttest: õppevara ja töövahendid on 

õpilasele jõukohased, kasutatakse õpilase õpetamisel abistavaid vahendeid ja õppematerjale, 

õppimisprotsess toimub õpetaja vahetul juhendamisel.  

  

IÕK rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid õpilase arengut 

ja toimetulekut ning tulemuste hindamiseks kirjeldavad seda vähemalt kaks korda  õppeaastas ning 

esitavad omapoolsed soovitused iseloomustusena hariduslike erivajaduste (HEV) õpilaste 

koordinaatorile.   

IÕK järgi töötamiseks koostab aineõpetaja õpilasele töökava (lisa 1) õppeperioodiks, mil õpilane 

töötab IÕK järgi. Kui õpilane õpib IÕK järgi terve õppeaasta, siis koostab õpetaja töökava 

trimestrite lõikes, et tagada nõutud õpitulemuste saavutamine.   

Kui õpilasele on nõustamiskomisjoni soovitusel lubatud riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste 

vähendamine või asendamine või kohustuslikust õppeainest vabastamine kuni kahes õppeaines, siis 

saab tema põhikooli lõpueksamitel hinnet alandada koolieksamil kuni 45%, riiklike ülesannetega 

eksamil kuni 35%.   

Koostöös õpetajate ja teiste tugispetsialistidega hindab HEV-koordinaator meetme tulemuslikkust 

ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks tegevusteks.   

Kord õppeaastas antakse HEV õpilaste koordineerimise töörühmale teavet õpilaste edukusest ja 

edasijõudmisest.   

Lihtsustatud õppekaval olevale õpilasele on võimalik rakendada üleminekuaastat individuaalse 

õppekava järgi, mil ta õpib vajalikke õppeaineid põhikooli lõpetamiseks. 

  

   

Õpilase suhtes, kellele on koostatud individuaalne õppekava, on ette nähtud erisused hindamisel ja 

järgmisse klassi üleviimisel, mis sätestatakse õppeperioodi jooksul, arvestades õpilaste võimeid, 

motivatsiooni ja vajadusi.  Õpilase andekusest tulenevalt hinnatakse tema õpitulemusi rakendatud 

IÕK järgi vastavalt hindamise korraldusele perioodihinnetega. Ainekava täitmisel arvestatakse 

HEV õpilasele iseloomulikku võimetekohast arengut ja selle muutusi ning võidakse kasutada 

hindamist vähendatud nõudmistega viiepallisüsteemis. Olenevalt ainetundide arvust nädalas 

hinnatakse õpilaste õpitulemusi perioodihinnetega ning õppeaasta kokkuvõtva hindega.  Kui  

õpilase  vajadustest tulenevalt on määratud individuaalne õppekava või vähendatud nõudmised 

hindamisele,  hinnatakse õpitulemusi diferentseeritult.  



52 
 

 

Kui õpitulemused  vastavad õpilase õppe aluseks olevatele  taotletavatele õpitulemustele   

 täiel määral või kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, 

hinnatakse tema õpitulemusi hindega «5»;  

 üldiselt või  hindamisel kasutatakse punktiarvestust ja õpilane on saanud 70- 89% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4».   

 mis vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika saavutamisel võimaldavad õpilasel edasi 

õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkama saamisel edasisel 

õppimisel või edasises elus, hinnatakse õpitulemust hindega «3». Punktiarvestusega 

hindamisel loetakse tulemus rahuldavaks, kui  õpilane on saanud 45- 69% maksimaalselt 

võimalikust punktide arvust. Arvestades õpilase arengut ja ülesannete keerukust võib 

aineõpetaja vähendada õpilase hindamist rahuldavale 35%ga.   

  

IÕK olev õpilane jäetakse täiendavale õppetööle erandjuhul õppeainetes, milles tulenevalt 

poolaastahinnetest või -hinnangutest tuleks välja panna aastahinne „puudulik“ või „nõrk“ või 

antakse mitterahuldav hinnang ning talle ei ole olnud võimalik rakendada piisavalt tema vajadusi 

rahuldavat õpiabi. Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu.   

9. klassi õpilasele pannakse aastahinded välja enne lõpueksamite toimumist, välja arvatud 

õppeainetes, milles õpilane jäetakse täiendavale õppetööle.  

 

Huvipoolte ülesanded ja vastutus   

 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija 

 toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel 

 teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks 

koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate 

uuringute läbiviimiseks; 

 teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega  

 

Klassijuhataja  

 peab sidet lapsevanematega, jälgib ja suunab õpilase isiksuse arengut koostöös teiste 

õpetajate ning lastevanematega, viib läbi individuaalseid vestlusi; 

 vähemalt kord õppeaastas viib läbi individuaalse arenguvestluse õpilasega ja 

lapsevanemaga; 

 juuresolekul, vajaduse korral kaasab teisi õpetajaid. Arenguvestluse läbiviimisel 

juhindub Põhikooli- ja Gümnaasiumiiseaduse § 351 ja Paldiski Vene Põhikooli 

arenguvestluse läbiviimise korrast. Arenguvestluste läbiviimisel ja arenguvestluste 

protokollide hoidmisel täidetakse konfidentsiaalsuse reegleid; 

 juhendab õpilast kasvatus- ja õppetöö küsimustes, nõustab lapsevanemat õppe- ja 

kasvatustöö küsimustes;  

 korraldab aineõpetaja, psühholoogi, meditsiiniõe, logopeedi, administratsiooni ja 

lapsevanema vahelisi kohtumisi kui seda nõuab kumbki pool; 

 õpilase põhjuseta puudumisest teatab lapsevanemale ja sotsiaalpedagoogile, vajadusel 

teavitab kooli juhtkonda. Juhul, kui õpilase puudumise põhjust ei õnnestu välja selgitada, 

teeb ettepaneku sotsiaalpedagoogile sotsiaalabiametisse kirja koostamiseks ning esitab 

selle direktorile allakirjutamiseks ja sotsiaalabiametisse saatmiseks; 
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 teeb ettepaneku õppenõukogule põhikoolilõpetajate kohta, kes lõpetavad põhikooli 

kiitusega  õppenõukogu toimumise päevaks;  

 teostab oma klassi õpilaste õppeedukuse monitooringut kord õppenädalas, õpiraskuste 

ennetamise ja kõrvaldamise eesmärgiga, võtab ühendust õpilase seadusliku esindajaga, 

aineõpetajaga, kaasab sotsiaalpedagoogi, psüholoogi. Klassijuhataja teeb koostööd 

aineõpetajatega, aitab aineõpetajaid õpilaste õpiraskuste ennetamisel ja kõrvaldamisel; 

 

Aineõpetaja  

 vastavalt direktori käskkirjale ja nõustamiskomisjoni otsusele koostab  kooli õppekava 

läbimiseks individuaalse töökava haridusliku erivajadusega õpilase jaoks; 

 lahendab õppetunnis õpilastega seotud probleeme ise ning tuleb toime ka õpilastega, 

keda iseloomustavad kasvatus- ja käitumisraskused. 

 aineõpetajal on oma kindlaks määratud vastuvõtuaeg, millal aineõpetaja annab oma 

õppeaines konsultatsioone; 

 valmistab ette õpilasi oma aine olümpiaadiks, ainekonkurssideks ja aineviktoriinideks; 

 

Koolipsühholoog 

Koolipsühholoogi töö on lapse isiksuse kujundamine ja arendamine juhindudes riikliku õppekava 

üldosas ära toodud pädevustest; õpilastele psühholoogilise abi osutamine, õpilaste psühholoogiline 

toetamine õppe- ja kasvatustöö protsessis; vajadusel õpilaste, vanemate, õpetajate nõustamine.  

 

Sotsiaalpedagoog 

Sotsiaalpedagoogi põhilisteks ülesanneteks on kontroll koolikohustuse täitmise üle, sotsiaalsete 

probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega, samuti õpilaste ühiskonda 

integreerimine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste abistamine.   

 

2.12 Karjääriteenuste korraldus 

 

Paldiski Vene Põhikoolis on karjääriteenuste osutamise eesmärgiks: 

 aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast 

 omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada 

hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, 

karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust 

 püüda pakkuda õpilastele valikuvõimalusi osaleda erinevates karjääriplaneerimist 

toetavates tegevustes 

 

Karjääriteenust osutatakse Paldiski Vene Põhikoolis mitmel viisil: 

 Direktori poolt määratud karjäärikoordinaator koostöös aineõpetajate,  huvijuhi ja 

koolipsühholoogiga koostab selle valdkonna tegevuskava;  

 Karjääriõppe rakendamine valikainena III kooliastmes 

 Läbiva  teema  „Elukestev  õpe  ja  karjääri  planeerimine“  käsitlemine kõikides 

kooliastmetes. Sellega   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. 

 Klassivälise tegevuse korraldamisel sh kohtumised erinevate ametite esindajatega, 

õppekäigud ettevõttesse; temaatiliste joonistuste konkursid, rollimängud, temaatilised 

viktoriinid, temaatilised infopäevad, töövarjupäev, õpilasfirmad. Õppeaasta karjäärialased 
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tegevused (temaatilised klassijuhatajatunndi) on kajastatud klassijuhatajate ning ringide 

tööplaanides 

 9.klassi õpilaste karjäärialane nõustamine kutse- ja haridustee valikul koolipsühholoogi 

poolt  

 9.klassi arenguvestluste käigus selgitatakse õpilaste eelistusi edasise haridustee valikul 

 Kõigis kooliastmetes inimese õpetuse ja ühiskonnaõpetuse tundides käsitletakse teemat 

„Elukutse valik ning elukestev õpe”  

 

Karjääriteenuse osutamist toetavaks vahendiks on  

 raamatukogu, kus on karjääriõppeks vajaminevad materjalid 

 karjääriinfo plakaatid 

 arvutiklass 

  

Karjääriteenuste osutamise tulemusena õpilane: 

1) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu 

kujunemist ning konkreetsete karjääriplaanide tegemist;  

2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise 

oskusi;  

3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt 

tegutseda;  

4) kujundab soovi ja valmisolekut elukestvaks õppimiseks ja iseseisvaks karjääriotsuste 

tegemiseks;  

5) tutvub erinevate ametite/elukutsetega, õppides tundma haridus- ja koolitusvõimalusi, 

töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kohalikku majanduskeskkonda.  

 

Karjääriteenuste osutamise läbivaatamine ja hindamine   

Karjääriõpe on osa PVP õppekavast, mis vaadatakse üle ja analüüsitakse põhjalikumalt iga õppeaasta 

lõpul.  

 
 

2.13 Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 
 

1) töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö õppetunnis. Õppetunnid toimuvad 

koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna. Töökava koostamine ja 

arendamine kuulub klassiõpetaja ja aineõpetaja pädevusse. 

2) Klassiõpetaja ja aineõpetaja kujundab kooli ainekavade alusel välja töökava, mis arvestab 

klassi omapära ja suundumust, kooli arengusuundi ja eripära, õpilaste vaimseid ja kooli 

materiaalseid ressursse. 

3) Töökava koostamise ning rakendamisega saab klassiõpetaja ja aineõpetaja suuremad 

õigused, aga ka suurema vastutuse õpilase ja nende vanemate ees, kuna muutub õppetöö 

planeerimine, sisu, kontrollimine, kogu õppetöö korraldus.  

4) Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas 

esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja – materjale, 

õpetajatevahelist koostööd ning õppeaasta üldtööplaani. 

5) Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökavad on vormistatud trimestrite  kalenderplaanina. 

6) Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökavas on õppesisu liigendatud ulatuslikumate 

õppeteemade järgi. Näidatud on olulisemad alateemad, püstitatud eesmärgid käsitlevad 
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põhimõisted, kasutatavad meetodid/õppetegevus, õppekirjandus jm õppematerjal: 

oodatavate õpitulemuste kontrollimise viis, vahendid, meetodid ning aeg.  

7) Töökavad esitatakse poolaastate kaupa õppealajuhatajale kinnitamiseks 15.septembriks ja 

15.jaanuariks. 

8) Klassiõpetaja ja aineõpetaja töökava struktuur ja vorm on järgmised  

 

2.14 Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 

 

Paldiski Vene Põhikooli õppekava koostamine ja arendamine toimub õpilaste, õpetajate, 

koolijuhtkonna, kooli hoolekogu, lastevanemate, kooli pidaja ja teiste õppeasutuste ning 

organisatsioonide koostöös, kusjuures aluseks on kehtiv riiklik õppekava. Kooli õppekava arenduse 

üldjuht on direktor, kes delegeerib ülesandeid juhtkonna liikmetele ja õpetajate töörühmadele.  

 

Ainekavade arenduse juhtideks on vastavate ainesektsioonide juhatajad, kes delegeerivad ülesandeid 

vastava aine õpetajatele. 

 

Paldiski Vene Põhikooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme. 

Vähemalt üks kord aastas korraldatavatel õppekava arendusega seotud seminaridel osalevad kõik 

pedagoogid. 

Paldiski Vene Põhikooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab 

kooli direktor. 

Paldiski Vene Põhikooli õppekava uuendamise ja täiendamise korra kinnitab kooli direktor. 

 

3. RAKENDUSSÄTTED 

 

 Kooli õppekava jõustub 01.09.2015. a 
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LISA  1 

1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus” 

 

1.1. Keele- ja kirjanduspädevus 

Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;  

2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana;  

3) omandab põhiteadmised keelest ja saavutab õigekirjaoskuse;   

4) väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris 

välja kujunenud keelekasutustavasid;  

5) kuulab, loeb ja kirjutab mõtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel;  

6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja 

kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;  

7) väärtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva 

pärimuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;  

8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mõistab selle kunstilisi väärtusi;  

9) loeb eakohast väärtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma kõlbelisi tõekspidamisi 

ning rikastades mõtte- ja tundemaailma;   

10) suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste 

inimeste arvamust;   

11) oskab õppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sõna- ja käsiraamatuid.  

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained 

Ainevaldkonna õppeained on vene keel ja kirjandus. Vene keelt õpitakse 1.–9. klassini, kirjandust 

5.–9. klassini.  

Vene keele ja kirjanduse kohustuslikud nädalatunnid jaotuvad kooliastmeti ja ainete kaupa järgmiselt:  

I kooliaste 

vene keel   – 19 nädalatundi  

II kooliaste 

vene keel   – 11 nädalatundi  

kirjandus –   4 nädalatundi 

III kooliaste 

vene keel   –  6 nädalatundi  

kirjandus   – 6 nädalatundi  

Valiktunnid on kirjas õppekava üldosa tunnijaotusplaanis. 

 

1.3. Ainevaldkonna traditsioonid 

Ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ traditsioonid  koolis on  

1) kõnevõistlus; 

2) keelteolümpiaad; 

3) keeltenädal; 

4) aastatööd. 

1.4. Ainevaldkonna kirjeldusja valdkonnasisene lõiming 
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2. Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine kõnes ja 

kirjas on inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja 

eeldusi. Vene keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. 

Ainevaldkonna õppeained toetavad eeskätt õpilase emakeele- ja kirjanduspädevuse ning 

kommunikatiivsete oskuste arengut. Ainevaldkonna õppeainetes omandatakse keele- ja 

kirjandusteadmisi ning erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste 

ning kogemuste alusel kujuneb õpilasest teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja 

ning suhtleja. Ainevaldkonna õppeained toetavad ka õpilase identiteedi ja enesetunnetuse 

kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 

3.  

4. 1.-4. klassini on vene keel õppeaine, mille õppimine arendab kõiki keelelisi osaoskusi 

(kõnelemine, kuulamine, lugemine, kirjutamine, õigekeelsus) nii teabe- ja tarbetekstide kui ka 

kirjandustekstide lugemise, reflekteerimise ja kirjutamise toel. Alates 5. klassist on vene keel 

ja kirjandus eri õppeained, mida seob tekstikeskne käsitlusviis ning keeleliste osaoskuste 

arendamine. Kirjandusõpetus taotleb küll eeskätt õpilaste kirjandushuvi ja lugejavõimete 

kujunemist ning kõlbelis-emotsionaalset arengut kirjandusteoste lugemise ja mõtestamise toel, 

kuid kirjandustundides vaadeldakse ka ilukirjanduskeele eripära ning arendatakse õpilaste 

suulist ja kirjalikku väljendusoskust. 

5.  

6. Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii 

suulisi kui ka kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti pildilise, graafilise ning teiste 

tekstiliikide kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandatakse teiste 

õppeainete õppimiseks vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, 

kujuneb soov ning oskus oma mõtteid väljendada. 

7.  

8. Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja 

õigekeelsusõpetuse kaudu. Vene keelt ja kirjandust õppides omandab õpilane keelelise 

suhtluse oskused ja vilumused, õpib oma mõtteid ning tundeid väljendama, kuuldut ja loetut 

analüüsima ning kogutud teavet üldistama. Kirjanduse lugemine ja käsitlemine tundides 

avardab õpilase kultuuri- ja elukogemusi, rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi ning 

lugejavõimete ja isiksuse arengut. 

9.  

10. Ainevaldkonna õppeained tervikuna toetavad õpilaste keelepädevuse ja 

kommunikatiivsete oskuste kujunemist ning esteetilist, kultuurilist ja sotsiaalset arengut. 

 

Ainevaldkonna õppeainete lõimimise põhialus on avar käsitus tekstidest, hõlmates nii suulisi kui ka 

kirjalikke, tarbe- ja ilukirjandustekste, samuti pildilise, graafilise ning teiste tekstiliikide 

kombinatsioone. Ainevaldkonna õppeainete koostoimes omandab õppija teiste ainete õppimiseks 

vajalikke kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisstrateegiaid, kujuneb soov ning oskus oma 

mõtteid väljendada. Keelekasutust ning oskust tekste mõista ja luua arendatakse teksti- ja 

õigekeelsusõpetuse kaudu. Kirjanduse lugemine ja käsitlemine tundides avardab õpilase kultuuri- ja 

elukogemusi, rikastab sõnavara, soodustab kirjandushuvi ning lugejavõimete ja isiksuse arengut. 

 

1.5. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 
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Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas 

kirjeldatud üldpädevusi. Seda tehakse erinevate tekstide lugemise, nende üle arutlemise 

reflekteerimise ja kirjutamise kaudu ning kasutades mitmesuguseid koostöövorme (ühisarutelud, 

projektid jne). Saavutatud üldpädevused kajastuvad tekstiloomes, esitlustes, arutlustes. Pädevustes 

eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ning 

käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes oma väärtushinnangute ja 

enesekehtestamisoskusega loob sobiva õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja 

käitumist. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kirjandusõpetuses kujundatakse kõlbelisi ja esteetilis-

emotsionaalseid väärtusi ning kultuuriväärtuste mõistmist ilukirjandus- ja aimetekstide kaudu. 

Keeleõpetus rõhutab vaimseid ja kultuuriväärtusi: keele kui rahvuskultuuri kandja tähtsust, 

keeleoskust kui inimese identiteedi olulist osa. Keeleõpetuses väärtustatakse funktsionaalset 

kirjaoskust ning teadlikku kriitilist suhtumist teabeallikatesse, sh meediasse.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatava paaris- ja rühmatöö käigus 

kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust välja ütlema, kaaslaste ideid tunnustama 

ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse oskust 

suhelda eetiliselt ja olusid arvestades nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka 

veebikeskkonnas. 

Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes kujundatakse õpilastes positiivset minapilti. 

Õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu 

tuuakse esile õpilaste eripärad ja anded, vormitakse maailmavaade. 

Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki tekstide 

mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, erinevatest allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskust, 

suhtluspartneri ja tema suulise ja kirjaliku kõne mõistmist, suhtluspartneriga arvestamist ning 

sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja põhjendamise oskust. Õppetegevuse ja 

õppetekstide kaudu pannakse alus õpilaste diskuteerimis- ja väitlemis- ning tänapäevasele kirjaliku 

suhtlemise oskusele. 

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide abil arendatakse 

oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida arvandmeid, lugeda ja 

mõista tabelite, skeemide, graafikute ning diagrammidena esitatud infot ning seda analüüsida, 

sõnalise teabega seostada ja tõlgendada. Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise 

kaudu edendatakse arvutusoskust. Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjanduslikust ja 

populaarteaduslikust teabest ning kasutama tehnoloogilisi abivahendeid tekstide loomisel, 

korrigeerimisel ja esitamisel.   

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja 

kirjandustekstidest kui ka igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamisega, nende suhtes 

seisukoha võtmise ja neile lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka loovtöödes. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad õpilaste 
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omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist eri 

allikatest. 

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

1.6. Ainevaldkonna õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeained toetavad pädevuste saavutamist teistes valdkondades. 

Keele- ja kirjandustundides arendavad õpilased kõikides õppeainetes vajalikku suulist ja kirjalikku 

väljendus- ning suhtlusoskust, õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, 

arendavad kirjandustekste lugedes sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi 

tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja õpitud termineid ning sobivat stiili; õpivad koostama 

ja vormistama uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõna- ja 

käsiraamatuid.   

Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi arendatakse nii keele ja 

kirjanduse valdkonna kui ka teiste ainete õppes, töötades sisult erinevate tekstidega, samuti 

diskussioonide ja väitluste kaudu. Lõimingut toetab elementaarsete õigekirjanõuete järgimine teiste 

ainevaldkondade tundides. 

Võõrkeeled. Vene keele õpetuse kaudu arendatakse õpilaste kirjalikku ja suulist eneseväljendus- 

ning arutlusoskust, oskust luua tekste ning neist aru saada. Võõrkeelte õppimisel on abiks vene 

keele tundides omandatud keelemõisted. Omandatud võõrsõnad toetavad võõrkeelte õppimist. 

Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu. Õpitavas 

võõrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi selle keele maa ja 

kultuuri ning ka kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu. 

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab vene keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse omandamist.  

Loodusained. Loodusteaduslike õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab head lugemisoskust ja 

tööd tekstiga. Kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja kinnistatakse 

keele- ja kirjandustundides. Loodusteemalised tekstid õppe- ning ilukirjanduses aitavad loodust 

tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad 

omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist ja kujutluspiltide teket ning võimendavad 

seeläbi emotsionaalset mõju lugejale.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandustekste 

valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnas olulisi valdkondi: väärtused ja kõlblus; suhted 

kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuühiskond ja rahvussuhted. 

Sotsiaalainete õppimise käigus omandatud teadmised ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest 

ning inimese staatusest ühiskonnas toetavad kirjandusteoste käsitlemisel ühiskondlike probleemide 

ja inimsuhete mõistmist. Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste 
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isikute, ajaloosündmuste nimede õigekirja norme, mida ajaloo- ja ühiskonnatundides kinnistatakse 

konkreetsete näidete varal.  

Kunstiained. Kunstiainete õpet toetab lähenemine kirjandusele kui kunstiainele. Kirjandusteose 

analüüs seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära 

mõistmist. Reklaami käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete ja auditiivsete komponentide 

eritlemist ja analüüsi. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab 

arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest väljendusvahenditest. Kirjanduse ja 

muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitus. 

Kehaline kasvatus.Meedia- ja kirjandustekstide valiku kaudu saadakse elukogemusi. Plakateid ja 

esitlusi koostades kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut. Väitlustes propageeritakse 

tervislikku eluviisi ning dramatiseeringutes ja rollimängudes saab läbi mängida mitmesuguseid 

elulisi olukordi.  

Tehnoloogia. Õppe- ja teabetekstide kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega 

kaasnevaid võimalusi ja ohte, kasutada eetiliselt nüüdisaegseid tehnoloogiaid oma õpi-, töö- ja 

suhtluskeskkonna kujundamisel ning järgida tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning 

intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ traditsioonid lõimuvad teiste ainevaldkondadega: 

1) kõnevõistlus, aastatööd ja õpioskuste tuleproov hõlmavad kõiki ainevaldkondi; 

2) keeltenädal lõimub võõrkeelte ja sotsiaalainete valdkonnaga. 

 

1.7. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainetes eesmärkide seadmisel, 

õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel, lähtudes kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. Rollimängude, tekstide käsitlemise, arutelude ja 

loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. 

Arendatakse suutlikkust kujundada oma arvamust, väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 

suuliselt kui ka kirjalikult, lahendada probleeme. Õppetegevus võimaldab õpilasel kujundada 

eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma huvisid, võimeid, nii ainealaseid kui ka teisi 

oskusi ja teadmisi ning õpilast suunatakse  kasutama eneseanalüüsi tulemusi oma tulevase 

haridustee ja tööelu planeerimisel. Õppetegevus võimaldab töömaailmaga ka vahetult kokku 

puutuda (nt õppekäigud ettevõtetesse, ainevaldkonnaga seotud ametite tutvustus). Kujundatakse 

oskust koostada õpingute jätkamiseks ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente. 

Meediatekstide analüüsi kaudu juhitakse õpilasi märkama ühiskonnas toimuvaid protsesse ja 

arutlema selle üle, kuidas need mõjutavad haridusteed ning tulevast tööelu. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Tervis ja ohutus. Teemakohaste tekstide varal, 

probleemülesannete lahendamise ning suuliste ja kirjalike arutluste kaudu toetatakse õpilaste 

kujunemist sotsiaalselt aktiivseteks, keskkonnateadlikeks, vastutustundlikeks ning tervist ja 

turvalisust väärtustavateks inimesteks.   

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus.Eri liiki tekstide käsitluse kaudu suunatakse õpilasi märkama 

ühiskonna probleeme ja neile lahendusi otsima. Projektides osalemine aitab kasvatada aktiivset 

ellusuhtumist. 
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Kultuuriline identiteet. Keele ja kirjanduse kui rahvuskultuuri kandjate toel kujuneb õpilastes 

arusaam endast, teadmine oma juurtest, vene keele erikujudest. Emakeele ja kirjanduse 

väärtustamise kaudu õpitakse lugu pidama endast ja oma rahvast, teiste rahvaste tekstide abil 

kujundatakse arusaam kultuuride erinevustest, aga ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast. 

Teabekeskkond. Erinevatest allikatest (sh internetist) teabe hankimine, selle kriitiline hindamine ja 

kasutamine on nii keele- ja õppeteemakohaste teadmiste laiendamise kui ka tekstiloome eelduseks. 

Tehnoloogia ja innovatsioon.Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse teadlikult infoühiskonna 

võimalusi, õpilasi suunatakse alternatiivseid lahendusi otsima, oma ideid ellu rakendama.  

Väärtused ja kõlblus. Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes ja analüüsides, nende 

üle arutledes ning nende põhjal kirjutades pööratakse tähelepanu õpilaste kujunemisele kõlbelisteks 

isiksusteks, kes teavad ja tunnustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi. Tekstide analüüsi abil 

kujundatakse julgust astuda välja taunimisväärsete tegude ja hoiakute vastu.   

 

1.8. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaines seatud eesmärkidest, 

taotletavatest õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

põhiteemadega;   

2) taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas ja jaotub 

õppeaasta jooksul ühtlaselt, nii et jääb piisavalt aega ka puhkuseks ja huvitegevuseks;  

3) võimaldatakse õpilastel õppida üksi ja koos teistega (paaris- ja rühmatööd), et toetada 

nende kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) arvestatakse õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutatakse diferentseeritud 

õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad sobiva pingutusega õppida;   

5) kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale 

ja -vahendeid;   

6) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sealhulgas aktiivõpet (rollimäng, loovtöö, 

arutelu, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine, omaloomingu esitamine jne);  

7) laiendatakse traditsioonilist õpikeskkonda (arvuti/multimeediaklass, muuseum, näitus, 

raamatukogu, ettevõtted, loodus jne);  

8) rakendatakse õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (ekskursioonid 

kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, kohtumised 

kirjanike ja tõlkijatega, loomekonkursid, konkurssideks valmistumine, projektõpe jne), 

pidades oluliseks sotsiaalse kompetentsuse saavutamist;  

9) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid.   

 

1.9. Füüsiline õppekeskkond 

Kool korraldab keele ja kirjanduse valdkonna ainete õpet:   

1) klassis, kus saab mööblit ümber paigutada liikumistegevusteks ning rühmatööks;  

2) kooli raamatukogus ning väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavas sätestatule.  

Kool võimaldab:   

1) kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õpikeskkondi ning õppematerjale ja -

vahendeid, sealhulgas veebisõnaraamatuid.   
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11. Vene keel 

 

2.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab üldaluseid ja Lisa, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti ja 

kooliastmeti. 

 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Vene keele õpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tajub keeleoskust teadmiste omandamise alusena ja oma identiteedi olulise osana;   

2) omandab põhiteadmised keelest ning oskab neid igapäevaelus ja õppetöös kasutada, järgides 

vene kirjakeele norme;   

3) oskab oma arvamusi põhjendada ning suuliste ja kirjalike tekstide alusel iseseisvalt järeldusi 

teha;   

4) mõistab keele tähtsust eneseväljendus- ja suhtlusvahendina, arendab keeleoskust, arvestades 

suhtlusolukorda ja -eesmärki;   

5) loeb ja kuulab mõtestatult eri tüüpi tekste ning koostab neid suuliselt ja kirjalikult;  

6) kasutab oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks sõna- ja käsiraamatuid ning internetiallikaid;  

7) õpib asjakohaselt kasutama erinevaid suhtluskanaleid, arendab oskust leida, kriitiliselt hinnata 

ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;   

8) mõistab vene keele olulisust vene kultuuri kandja ja suhtlusvahendina ning suhtub 

lugupidavalt teiste rahvaste keelde ja kultuuri.  

 

2.1.2. Vene keele õppeaine kirjeldus 

Keeleoskus võimaldab mõista ja väärtustada rahvuskultuuri. Vene keele hea valdamine on eduka 

õppimise eeldus kõigis õppeainetes vene õppekeelega koolis. Ainevaldkonna õppeained toetavad 

eeskätt põhikooliõpilaste emakeele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengut. 

Neis õppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning saadakse erinevaid lugemise, 

kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Ainevaldkonna õppeained toetavad ka õpilaste identiteedi ja 

enesehinnangu kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.   

1.– 4. klassini on vene keel õppeaine, milles arendatakse nelja keelelist osaoskust (kõnelemine, 

kuulamine, lugemine, kirjutamine) ning õigekeelsust nii teabe- ja tarbetekstide kui ka 

kirjandustekstide lugemise, arutlemise ja kirjutamise kaudu; kujundatakse algteadmisi foneetikast, 

ortoeepiast, ortograafiast, leksikoloogiast, fraseoloogiast, morfeemikast, grammatikast.  

I   kooliastmes (1.-3. klass) on vene keele õpe peamiselt praktiline. Õpilased omandavad 

algteadmised keelest ja kirjandusest, õpivad õigesti kõnelema, lugema, kirjutama ja tähelepanelikult 

kuulama, arendatakse õpilaste tähelepanuvõimet ja lugemishuvi.  

Alates 5. klassist on vene keel ja kirjandus eri õppeained. 

II kooliastmes (4.-6. klass) laienevad õpilaste teadmised foneetikast, ortoeepiast, leksikoloogiast, 

fraseoloogiast, morfeemikast, morfoloogiast ja süntaksist ning arendatakse õigekirja- ja 

inetrpunktsioonioskusi. Tekstianalüüs näeb ette teksti ülesehituse vaatlust, peaidee sõnastamist, 
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kõnetüübi ja -stiili määramist, tekstis kasutatud kujundlike väljendus- ja sidusvahendite 

väljaselgitamist. Ortograafiaga tegeldakse tekstipõhiselt.  

Õpilastel kujuneb teadlik suhtumine enda ja teiste kõnesse, oskus olukorrale vastavalt suhelda. 

Lugemisel ja kirjutamisel on tähelepanu võõraste tekstide mõistmisel ning oma tekstide loomisel. 

Oluline on kuulatava teksti mõistmine. Tähelepanu pööratakse ka neutraalsete ja väljendusrikaste 

keelevahendite kasutamise oskuse kujundamisele.  

III kooliastmes (7.–9. klass) jõuab lõpule foneetika, ortoeepia, morfoloogia ja ortograafia õppimine 

ning töötatakse süstemaatiliselt süntaksi ja interpunktsiooniga. Omandatakse alusteadmised tekstist 

kui keele- ja kõneüksusest, teksti struktuuri eripärast, teksti loomisest ja mõistmisest ning eri tüüpi 

tekstide seostest. Täiustatakse kõiki kõneoskuse liike ning taotletakse kommunikatiivset 

kompetentsust kõnetegevuse põhilistes valdkondades. Põhitähelepanu pööratakse mitmesuguste 

kõnevormide arendamisele konkreetsetes situatsioonides, oskusele kasutada eneseväljenduseks 

vastavalt olukorrale keele kõigi tasandite vahendeid. Õpilased õpivad aru saama erinevatest 

tekstidest, neid analüüsima ja looma.  

 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast ning teistest hindamist 

reguleerivatest õigusaktidest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning 

kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele. 

 

I, II ja III kooliastmes on neli õppevaldkonda: 

 Kuulamine 

 Suuline kõne 

 Lugemine 

 Kirjutamine 

 

2.1.3. Üldised õpitulemused kooliastmeti 

Õpitulemused on kindlaks määratud kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused kooliastmeti ja 

konkreetsed õpitulemused klassiti, mis on esitatud moodulite kaupa ainekava lisas. 

 

I kooliastme lõpetaja: 

1) mõistab suulisi ja kirjalikke küsimusi ning vastab nendele, kasutades kõnes ja kirjas sobivaid 

lühivastuseid ning terviklauseid;  

2) oskab kirjeldada eset, olendit ja olukorda;  

3) oskab jutustada endast, oma huvidest ja hobidest ning lähiümbruses toimuvast;  

4) loeb tekste selgelt, mõtestatult, ilmekalt, vigadeta ja õige intonatsiooniga ning arvestades vene 

kirjakeele hääldusnorme;  

5) jutustab teksti ümber detailselt või lühidalt lihtsa plaani järgi, küsimustele vastates ja 

märksõnadele toetudes;  

6) oskab määrata kuuldud teksti teemat ja põhiideed;  

7) loeb iseseisvalt ülesandeid ja juhendeid ning täidab neid;   

8) kirjutab kalligraafiliselt ümber trüki- ja käsikirjalist teksti;  

9) kirjutab õigesti õpitud ortogramme ja punktogramme;  



64 
 

10) koostab ning kirjutab lihtsaid jutustavaid ja kirjeldavaid tekste;   

11) saab aru lihtsast plaanist, tabelist, diagrammist ja kaardist;  

12) suudab leida asjakohast teavet erinevatest allikatest ja kasutab eakohaseid sõnaraamatuid.  

 

II kooliastme lõpetaja: 

1) eristab kuulmise järgi žanrilt ja tüübilt erinevaid tekste, saab aru tekstide sisust, täidab 

audioteksti mõtestamisega seotud ülesandeid;  

2) loeb tekste ilmekalt, järgides vene keele hääldusnorme;  

3) reprodutseerib ning loob suuliselt tekste (dialoog, monoloog), kasutades keelevahendeid 

kooskõlas suhtlusolukorra ja vene keele normidega;  

4) analüüsib vastavalt õppesisule keeleühikuid ning rakendab omandatud teadmisi 

kõnepraktikas;  

5) hangib sihipäraselt teavet stiililt ja žanrilt erinevatest tekstidest ning teatmeteostest; 6) järgib 

kirjalikku teksti reprodutseerides ja luues vene keele norme ning kõneetiketti; 7) oskab 

kasutada sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja interaktiivseid õigekeelsusallikaid.  

 

Kirjanduslik lugemine 4. klassis   

Kirjandusteoste eri tüübid ja žanrid on esindatud õppekirjanduse ning vabalugemise tekstidena, mis 

valitakse vene, eesti ja välisautorite teoste seast järgmisi teemasid silmas pidades.  

Looduse imeline maailm. Kuidas oled elanud, mu eakaaslane? Fantaseerime, unistame. Sõprusest, 

ustavusest, armastusest. Imedemaailm kirjanduses: rahva- ja autorimuinasjutud.   

 

III kooliastme lõpetaja: 

1) väljendub kõnes ja kirjas asjakohaselt ja selgelt;  

2) analüüsib vastavalt õppesisule kõigi keeletasandite ühikuid, kasutab omandatud keeleteadmisi 

oma kõneoskuse arendamiseks;  

3) oskab analüüsida teksti sisu;  

4) tunnetab tüübilt, stiililt ja žanrilt erinevate tekstide keelelist omapära;  

5) loob tüübilt, stiililt ning žanrilt erinevaid suulisi ja kirjalikke tekste;  

6) on omandanud redigeerimiskogemuse ning oskab loodud tekstile hinnangut anda;  

7) avaldab arvamust põhjendatult ja keeleliselt korrektselt;  

8) arvestab suhtluseesmärki, kommunikatsiooni tingimusi ja adressaati, kasutab sobivaid 

keelevahendeid ning järgib kirjakeele norme;  

9) mõistab vene keele tähtsust rahvuskultuuris ning hea keeleoskuse vajalikkust;  

10) hangib infot eri allikatest (sh elektroonilistest), kasutab erinevat tüüpi sõnastikke ja muid 

vajalikke teatmeteoseid.  

 

2.2. Hindamine 

Hindamisel lähtume vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja Paldiski Vene Põhikooli õppekava 

üldosa  sätetest. Hindame õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde 

alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hindame 

sõnaliste hinnangute (1. klass) või tähthinnetega (2.-9. klass). Paldiski Vene Põhikoolis lähtume 

kujundava hindamise põhimõtetest.  
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Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised 

on hindamise kriteeriumid. 

Vene keele õppimise tulemusi kokku võtva hindamise vormiks võib olla kompleksne töö.  

 

I kooliastmes hinnatakse õpilase:  

1) suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist,  

2) lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist,  

3) kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.  

 

II ja III kooliastmes hinnatakse õpilase:  

4) suulist ja kirjalikku suhtlust,  

5) tekstide vastuvõttu,  

6) tekstiloomet,  

7) tekstide õigekeelsust.  

 

12. Kirjandus 

3.1. Üldalused 

Kirjanduse ainekava sisaldab üldaluseid ja Lisa, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti ja 

kooliastmeti. 

 

3.1. 1. Kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) loeb eakohast ilukirjandust ja arendab lugemisoskust, omandab püsiva lugemisharjumuse kui 

maailma ja iseenda mõistmise vahendi;  

2) väärtustab kirjandust rahvuskultuuri olulise osana, tutvub erinevate rahvaste kirjanduse ja 

kultuuriga;  

3) mõistab ilukirjanduse kujundlikku keelt, rikastab oma sõnavara, arendab suulist ja kirjalikku 

väljendusoskust;  

4) arendab loomevõimeid ja suhtub loometöösse lugupidamisega, teab kirjandusloominguga 

seotud ameteid ja elukutseid;  

5) kujundab kirjanduse abil oma esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid ning valmidust võtta 

vastutus oma elu mõjutavate valikute ja otsuste eest;  

6) laiendab silmaringi, rikastab mõtte- ja tundemaailma;  

7) annab iseseisvaid hinnanguid, sõnastab ja esitab oma mõtteid;  

8) hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid, luues seoseid ühiskonnas 

toimuva ning enda väärtushoiakute ja tulevikuplaanide vahel.  

3.2. Kirjanduse õppeaine kirjeldus 

Kirjandus on õppeaine, mis peamiselt ilukirjandusele tuginedes arendab õpilase lugejaoskusi, 

kujundlikku mõtlemist ning verbaalseid loomevõimeid; kujundab väärtkirjanduse ja rahvaluule 

tõlgendamise ning analüüsi kaudu õpilase esteetilisi ja eetilisi väärtushoiakuid, rikastab 

tundemaailma, aitab leida oma identiteeti ning luua ainuomast maailmapilti. 

13.  
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14. Kirjandusliku teksti analüüs aitab õpilasel seostada oma üleelamisi teose kangelaste 

üleelamistega, rikastab sisemaailma, kujundab esteetilist maitset. Olulist tähelepanu 

pööratakse ka oskuse kujunemisele tõlgendada kirjanduslikku teksti teose isiksusliku 

vastuvõtu alusel. Praktilise analüüsi ja tõlgendamise ühendamine võimaldab kujundada 

kirjandusteose vastuvõtu emotsionaal-hinnangulist kogemust, kasvatada kultuurset lugejat, 

kes suudab ära tunda tõelise kunstiteose. Kaasaelamine kui kangelase käitumise mõistmise 

viis arendab õpilase emotsionaalset sfääri. 

 

15. Prioriteetne on vene kirjanduse, sealhulgas rahvaluule käsitlemine. 

Mitmekultuurilisuse, sallivuse ning lugupidava suhtumise kujundamine teistesse 

rahvuskultuuridesse eeldab armastust ja austust oma rahvuskultuuri vastu ning arusaamist 

tema kohast maailma kultuuripärandis. Vene kirjanduse kõrval käsitletakse ka eesti ja 

väliskirjanike teoseid, mis peaks soodustama erinevate rahvuskirjanduste seoste ja 

vastastikuse mõju mõistmist ning üldinimlike väärtuste omaksvõttu. 

16.  

17. Kirjanduse ainekava on üles ehitatud probleemilis-temaatilisel printsiibil, mis eeldab 

käsitletavate kirjandusteoste problemaatika mõistmist, oma suhtumise kujundamist neisse 

probleemidesse, osalemist diskussioonis loetu üle, teiste arvamuse arvestamist ning oma 

isikliku arvamuse argumenteeritud kaitsmist. Kirjandusteose kui kunstiteose 

mitmeplaanilisuse tõttu võib iga kirjandusteksti vaadelda erinevate probleemide prisma läbi, 

mis võimaldab ka tagasipöördumist varem käsitletud probleemide juurde. 

 

18. Kirjandusteoste käsitlemine põhikoolis põhineb kreatiivsuse, kommunikatiivsuse ja 

stadiaalsuse põhimõttel.  

 Kreatiivsuse põhimõte eeldab tegevuslikku lähenemist kirjandusteosele, kusjuures põhirõhk 

on õpilaste loomingulise potentsiaali igakülgsel arendamisel.  

 Kommunikatiivse lähenemise raames vaadeldakse õpet dialoogilise protsessina, milles õpilane 

on täisväärtuslik osaleja. Ka kirjandusteose kunstilist vastuvõttu mõistetakse kui 

kommunikatiivset tegevust.  

 Kirjandusteoste käsitlemise stadiaalsuse põhimõte eeldab õppimise igas etapis selliste 

didaktiliste ülesannete rakendamist, mis vastavad õpilaste esteetiliste vajaduste ning 

loominguliste võimaluste tasemele. 

Kirjandusteoste käsitlemise protsessis omandavad õpilased vajalikud ajaloolis-kirjanduslikud 

teadmised ning õpivad tundma ja kasutama kirjandusmõisteid. 

 

Õppetegevuse spetsiifilised valdkonnad on teksti lugemine, teksti ümberjutustamine, teksti 

mõtestamine ja analüüs, kujundliku mõtlemise ja keele ilmekuse arendamine ning loominguline 

tegevus (loovtööde kirjutamine ja esinemine kuulajaskonna ees). 

 

Kirjandusõpetus seostub peaaegu kõigi õppeainetega (esmajoones vene keelega) ja kirjanduse 

lähiümbruse aladega (teatri, filmi, kujutava kunstiga) ning toetab õppe sisu kaudu õppekava 

läbivate teemade käsitlemist ja võtmepädevuste saavutamist. 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) peetame silmas õppekava alusväärtusi, üldpädevusi, õppeaine eesmärke ja õpitulemusi ning 

toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 
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2) jälgitame, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevuseks; 

3) võimaldame õppimist individuaalselt ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks; 

4) arvestame õpilaste individuaalseid iseärasusi ning kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille 

iseloom ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva pingutustasemega õppida; 

5) kasutame tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi, 

õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendame õpikeskkonda: arvutiklass, muuseum, näitus, raamatukogu; 

7) kasutame mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõppemeetodeid: esitamine, rollimäng, loovtöö 

kirjutamine, arutelu, diskussioon, väitlus, õpimapi ja uurimistöö koostamine; 

8) rakendame õppetegevust toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (sh raamatukogutunnid, 

ekskursioonid kirjanikega seotud paikadesse ning keele ja kirjandusega seotud asutustesse, 

kohtumised kirjanikega, loomekonkursid, kirjandusolümpiaadid, projektõpe), pidades oluliseks 

koosõppimise kaudu sotsiaalse kompetentsuse saavutamist ja infoühiskonna võimaluste paljusust. 

 

Ainekava kooliastme õpitulemused kajastavad õpilase head saavutust. 

I, II ja III kooliastmes on neli õppevaldkonda:  

 Lugemine ja ümberjutustamine 

 Teksti mõtestamine ja analüüs 

 Kujundliku mõtlemise arendamine ja töö keele ilmekusega 

 Loominguline tegevus ja esinemine 
 

3.1.3.  Kooliastme õpitulemused II kooliastme (5. ja 6. klass) lõpetaja: 

1) mõistab kirjandust kui oma rahvuskultuuri olulist osa ja teiste rahvaste kultuuri tutvustajat;  

2) omandab ilmeka lugemise tehnika, loeb ladusalt jõukohase keerukusega teksti ja saab sellest 

aru;  

3) koostab loetu kohta plaani ja teeb selle alusel ümberjutustuse, avaldab loetu kohta arvamust; 

4) määrab kirjandusteose teema, idee ja kompositsiooni;  

5) mõistab autori positsiooni suhtumises kujutatud kangelastesse ja sündmustesse;  

6) iseloomustab tegelasi, võrdleb neid ja põhjendab, miks on nende tegevusalad  ühiskonnas 

vajalikud ja väärtuslikud;  

7) määrab loetud teose žanri ja liigi;  

8) suudab loetust teadlikult ja emotsionaalselt kõnelda ja kirjutada;   

9) kasutab vajaliku info saamiseks sõnaraamatuid, raamatukogukataloogi ja internetti.   

 

3.1.4.  Kirjanduse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 9. klassi lõpetaja:   

1) loeb eakohast eri žanris ilukirjandust, kujundab selle kaudu oma kõlbelisi 

tõekspidamisi ning arendab lugejaoskusi;  

2) mõistab käsitletud kirjandusteoste ideelis-kunstilisi iseärasusi ja iseloomustab nende 

žanrilist eripära;   

3) märkab kirjandustekstis õpitud kõnekujundeid/troope, selgitab nende rolli tekstis ja 

kasutab neid oma tekstides;   
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4) avaldab arvamust loetud teoste kohta, iseloomustab teoste põhiproblemaatikat 

arutluselementidega kirjandis või arvustuses;   

5) loeb ilmekalt kirjandusteoseid (või katkendeid), järgides kirjakeele hääldusnorme;   

6) iseloomustab üldjoontes õpitud kirjandusvoole ja -suundi, kõrvutab vene ja 

maailmakirjanduse temaatiliselt lähedasi teoseid;  

7) kasutab kooli ja linna raamatukogu ning internetti teabe otsimiseks etteantud teemal 

ning oma valikul vastavalt vajadusele.   

 

3.2. Hindamine 

Hindamisel lähtume vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja Paldiski Vene Põhikooli õppekava 

üldosa sätetest. Hindame õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde 

alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust ainekava õpitulemustele. Õpitulemusi hindame 

sõnaliste hinnangute (1. klass) või tähthinnetega (2.-9. klass). Paldiski Vene Põhikoolis lähtume 

kujundava hindamise põhimõtetest.  

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. 

Õpilasi peab teavitama, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. 

Kirjalike ülesannete puhul parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö sisu. 

Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustavalt hinnata ideelist ja esteetilist aspekti. 

 

Kirjanduseõppimise tulemusi hinnatakse vene keele õppest eraldi alates 5. klassist.  

II kooliastmes hinnatakse:  

1) teoste lugemist ning tutvustamist,  

2) jutustamist,  

3) tekstide tõlgendamist ja analüüsi, kirjandusliku kujundi mõistmist,  

4) teksti esitust ja omaloomingut.  

III kooliastmes hinnatakse õpilase:  

1) iseseisvat lugemist ja eri viisidel jutustamist,  

2) teksti tõlgendamist, analüüsi ja mõistmist,  

3) teksti esitust ja omaloomingulisi töid.  

Kirjalikes kirjandusülesannetes parandab õpetaja ka keelevead, kuid hinnates arvestab valdavalt töö 

sisu. Omaloominguliste tööde puhul võib lisahindega tunnustada esteetilist aspekti.  
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1. Ainevaldkond „Võõrkeeled"                     Lisa 2 

    

1.1.Võõrkeelepädevus 

 

Võõrkeelete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane võõrkeelepädevus, s.o  

suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, 

järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride 

sarnasusi ja erinevusi; mõista,et elus on vaja vallata mitut võõrkeelt. 

 

Võõrkeelte õpetamise kaudu taotletakse,et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt 

toimida; 

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas 

keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure; 

4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis suurendavad enesekindlust õppida 

võõrkeeli  ja suhelda võõrkeeltes. 

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonda kuuluvad A-võõrkeel, B-võõrkeel ja eesti keel teise keelena eesti keelest erineva 

õppekeelega koolis. A-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa või vene keelt, B-võõrkeelena 

inglise, prantsuse, saksa, vene või muud võõrkeelt. Eesti keelest erineva õppekeelega koolis ei ole 

kohustuslikku B-võõrkeelt. A- ja B-võõrkeele valib kool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste 

soove. Kui kooli õppekavas on põhikoolis võimalik õppida C-keelt, on soovitatav õpilaste soove ja 

kooli võimalusi arvestades õpetada prantsuse, saksa, vene või muud võõrkeelt.  

A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes ja B-võõrkeelt II kooliastmes. Eesti keelt teise 

keelena õpitakse alates 1. klassist.  

Võõrkeelte nädalatunnid jaotuvad kooliastmeti niiviisi:  

I kooliaste:   

1) eesti keel teise keelena –   8 nädalatundi 

2) A-võõrkeel   –   3 nädalatundi 

II kooliaste:  

1) eesti keel teise keelena – 12 nädalatundi  

2) A-võõrkeel   –   9 nädalatundi  

3) B-võõrkeel   –   3 nädalatundi (eesti keelest erineva õppekeelega kool   

0 nädalatundi)  

III kooliaste:   

1) eesti keel teise keelena – 12 nädalatundi  

2) A-võõrkeel   –   9 nädalatundi  

3) B-võõrkeel   –   9 nädalatundi (eesti keelest erineva õppekeelega kool   

0 nädalatundi)  
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1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 

mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega süsteemset 

mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, 

andes teadmisi eri maade ja eri keeli kõnelevate rahvaste kohta.  

Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetest 

ning selles kirjeldatud keeleoskustasemetest. Kõigi võõrkeelte (k.a eesti keel teise keelena) 

õpitulemusi on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel. Õpitulemused erinevates 

osaoskustes on esitatud ainevaldkonnakava lõpus keeleoskustasemete tabelis punktis 2.4. 

Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab motiveerida 

õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada nende ealist ning individuaalset eripära, suunata erineva 

edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid õpieesmärke ning anda õpilastele objektiivset 

tagasisidet saavutatu kohta. Kõik see toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija 

kujunemist.  

Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema 

suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on tähtis eelkõige keele kasutamise oskus, mitte pelgalt keele 

struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus kujuneb õpilasel pikaajalise töö tulemusena.   

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse – kuulamise, lugemise, rääkimise ja kirjutamise 

– arendamise kaudu, seepärast on ka õpitulemused esitatud osaoskuste kaupa. Neid osaoskusi 

õpetatakse lõimitult. Keeleõpe rikastab mõtlemist, arendab oskust end täpselt väljendada, luua tekste 

ning neist aru saada. Nendes valdkondades toetub võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja vastupidi.  

Põhikooli õpilases arendatakse oskust võrrelda oma ja võõrast kultuuri, leida nende sarnasusi ja 

erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida 

eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda 

oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  

Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, et kohandada õpet õpilase 

vajaduste järgi. Õpilaskeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:  

1) õpilase aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate 

kujundamine;  

2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õpilase huvidele;   

3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) rakendamine;  

4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ning nõustajaks 

teadmiste omandamises;  

5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine õpilase eesmärkide ning vajaduste 

põhjal.  

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses, siis on 

keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. Need on 
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kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe kestusest ja 

tundide arvust.   

 

1.4. Üldpädevuste kujundamine  

 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushoiakute ja 

käitumise – õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus 

loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.   

Võõrkeeleõpetuse eesmärkides ja tulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus 

(väärtushinnangud, käitumine) ning õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi 

(väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust, 

matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning 

erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu.  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse arengut toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktseptima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate 

keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest 

tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne ja 

kodanikupädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamisele 

aitavad kaasa erinevad õpitöövormid (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava 

keelega seotud kultuuriprogrammidest.  

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning muude 

õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja 

nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.  

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon ning õpitud 

teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes keskne. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt 

suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea eneseväljendusoskus, teksti mõistmine ja 

tekstiloome on eduka suhtlemise eeldused võõrkeeltes. Koos suhtluspädevusega arendatakse õppijas 

oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste 

kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. 

Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled 

suhtluspädevuse kaudu. Esmalt õpitakse võõrkeeles nt arvutama ning seejärel vastavalt keeleoskuse 

arengule mõistma erinevate elu- ja tegevusvaldkondade tekste, sh teabegraafikat või muul viisil 
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visuaalselt esitatud teavet. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid eri liiki tekste luues, 

korrigeerides ja esitades.  

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu oma ideid ja 

eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega.  

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

1.5. Võõrkeelte valdkonna lõiming teiste ainevaldkondadega 

 

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks. 

Võõrkeelte, k.a eesti keele kui teise keele omandamisel tuleks kasutada koostöös teiste 

ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjale, s.o lõimitud aine- ja keeleõpet (LAK-

õpe, keelekümblus). Võõrkeeleoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikaile 

(teatmeteostele, võõrkeelsele kirjandusele, internetile jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne 

teise õppeaine jaoks.  

Keel ja kirjandus. Võõrkeeltel on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes 

rakendatakse emakeeles omandatud teadmisi: arendatakse kirjalikku ja suulist 

eneseväljendusoskust, luuakse tekste ning õpitakse neist aru saama. Kõik need teadmised ja oskused 

kantakse järgmist keelt õppides üle uude kultuurikonteksti.   

Matemaatika. Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise kõrval 

erinevates alustekstides leiduvate sümbolite, graafikute, tabelite ja diagrammide mõistmise ning 

tõlgendamise oskuse arendamine.  

Loodus- ja sotsiaalained.Lõiming kujundatakse erinevate teemavaldkondade ja nendes 

kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu. Võõrkeelte õppes juhitakse õpilasi muu hulgas 

väärtustama looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; ära tundma 

kultuurilist eripära ja järgima üldtunnustatud käitumisreegleid; kujundama oma arvamust ning 

olema aktiivne ja vastutustundlik kodanik.  

Kunstiained. Kunstipädevusega puututakse kokku kultuuriteadlikkuse kujundamise kaudu, õppides 

tundma erinevate maade kultuurisaavutusi nii teemade (nt „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“) 

kui ka vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jm). 

Õpilasi suunatakse märkama ja väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri 

mitmekesisust.  
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Tehnoloogia. Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu 

teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt tehnoloogia kasutamisega 

kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri valdkondade teadussaavutustega.  

Kehaline kasvatus. Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja kehalise 

aktiivsuse väärtustamisega. Võõrkeeleõppes (nii nagu kehalises kasvatuseski) tuleb sallivalt suhtuda 

kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning teha koostööd.  

 

1.6.Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

 

Võõrkeelte õppe eesmärgid ja teemad toetavad erinevais kooliastmeis õpilase algatusvõimet, 

mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid 

(autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad 

teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:  

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine: „Õppimine ja töö”. Kujundatakse iseseisva õppimise 

oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate 

õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on muu hulgas vaja 

tulevases tööelus. Võõrkeelt õppides omandatakse eneseanalüüsiks ja enda tutvustamiseks 

vajalikku sõnavara, et ennast võõrkeeles esitleda ja oma mõtteid arusaadavalt edasi anda. Õpe 

võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt käivad õpilased ettevõtteis, tutvuvad 

ainevaldkonnaga seotud ametite, erialade ja edasiõppimisvõimalustega. Nii kujuneb oskus 

koostada õpinguile ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;  

2) keskkond ja jätkusuutlik areng: „Kodukoht Eesti”. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ning keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb 

keskkonda ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma vastuseid keskkonna- ja 

inimarengu küsimustele;  

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Mina ja teised“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, 

„Kodukoht Eesti“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ja 

toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ning arengusuundadele;  

4) kultuuriline identiteet: „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”. 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 elupraktika eripärast ning kes väärtustab 

omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on salliv ja koostööaldis;  

5) teabekeskkond: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. 

Taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja 

ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;  

6) tehnoloogia ja innovatsioon: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase 

kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 

inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;  



74 
 

7) tervis ja ohutus: „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“. 

Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi, käitub turvaliselt ning aitab kaasa tervist 

edendava turvalise keskkonna kujundamisele;  

8) väärtused ja kõlblus: „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. 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 korral oma võimaluste piires.  

 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine 

 

Õpet kavandades ja korraldades: 
 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada 

õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvutiklass 

jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

projektõpe jne. 

 

Õppesisu käsitlemise valiku teeb aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

üld- ja valdkonnapädevused ning ainepädevused oleksid saavutatud.  

1.8. Hindamise alused 

 

Õpitulemuste hindamise eesmärgid on toetada õpilase arengut, innustada õpilast sihikindlalt 

õppima, kujundada õpilase enesehinnangut, tekitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ning luua seega 

alus elukestvale võõrkeeleõppele. Hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa 

sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste, kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust 

ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundega, osutades 

võimalustele neist üle saada.  

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise 

vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja 

millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.   
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Väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi sisaldavate õpitulemuste kohta (nt huvi tundmine, 

väärtustamine, reeglite järgimine, teatmeallikate kasutamine) antakse tagasisidet. Tagasiside 

andmisel (sh keelelistele õpitulemustele) kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega õpilaste 

enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi.  

Hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas.  

1.9. Füüsiline õppekeskkond  

Kool korraldab õppe:  

1) vajaduse korral rühmades;  

2) klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku 

õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.   

 

 

2.1.Üldalused 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides 

suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest; 

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust; 

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), 

et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes. 

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus 

 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks A-

võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning 

tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev tegevus, mis eeldab õppija 

aktiivset osalust. 

A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte omandamisel. Õppija 

keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. 

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja 

õpitava keele kasutamisel. 

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele 

struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. 

Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, 

keeleregister jm). 

Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) 

kaudu. 
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Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus". Kõigis kooliastmetes 

ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. 

Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja vajadustest. 

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt võib kasutada vajaduse korral 

selgituste andmiseks. 

Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma 

õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. 

Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast 

iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult 

tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades 

sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). 

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. 

Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 

arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad 

erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikatest, projekttööd, kus 

õpilased töötavad õpetaja juhendamisel koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on 

soovitatav aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi 

õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid. 

Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse 

õppija iga edusammu. 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise 

hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 

käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

 

Lisa: 
5. Keeleoskustasemed A1.1 – B1.2 

Osaoskuste õpitulemused 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A1.1 Tunneb väga 

aeglases ja selges 

sidusas kõnes ära 

õpitud sõnad ja 

fraasid; 

arusaamist toetab 

pildimaterjal. 

Reageerib 

pöördumistele 

adekvaatselt (nt 

tervitused, 

tööjuhised). 

Tunneb õpitava 

keele tähemärke. 

Tunneb tekstis 

ära tuttavad 

nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt 

kasutatavad) ja 

fraasid. Loeb 

sõnu, fraase ja 

lauseid õpitud 

sõnavara 

ulatuses; 

Oskab vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele 

ning esitada 

samalaadseid 

küsimusi õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide 

piires. Vajab 

vestluskaaslase 

abi, võib 

toetuda 

Tunneb õpitava 

keele kirjatähti, 

valdab 

kirjatehnikat, 

oskab õpitud fraase 

ja lauseid ümber 

kirjutada (ärakiri). 

Oskab kirjutada 

isikuandmeid (nt 

vihiku peale). 

Koostab lühikesi 

Kasutab üksikuid 

äraõpitud tarindeid 

ja lausemalle, kuid 

neiski tuleb ette 

vigu. 
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Tunneb 

rahvusvaheliselt 

kasutatavaid 

lähedase hääl-

dusega sõnu (nt 

hamburger, film, 

takso, kohv). 

arusaamist võib 

toetada 

pildimaterjal. 

emakeelele ja 

žestidele. 

lauseid õpitud 

mallide alusel. 

A1.2 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. 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt 

ürituste kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, -

teated, -sõnumid) 

ja leiab neist 

vajaliku faktiinfo. 

Saab aru 

lihtsatest 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Lugemise tempo 

on väga aeglane, 

teksti 

mõistmiseks võib 

vaja minna 

korduvat 

lugemist. Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku sõnastikku. 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja 

oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara 

ja lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. 

Hääldusvead 

võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

Oskab lühidalt 

kirjutada iseendast 

ja teisest inimesest. 

Oskab täita lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. 

Kasutab lause 

alguses suurtähte ja 

lause lõpus õiget 

kirjavahemärki. 

 

 

A1.2 Saab aru selgelt 

hääldatud 

fraasidest, 

lausetest ja 

tuttava 

situatsiooniga 

seotud lühikestest 

dialoogidest. 

Mõistab selgelt ja 

aeglaselt antud 

juhiseid ning 

pöördumisi. 

Vajab kordamist, 

osutamist, 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt 

ürituste kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, -

teated, -sõnumid) 

ja leiab neist 

vajaliku faktiinfo. 

Saab aru 

lihtsatest 

kirjalikest 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja 

oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara 

ja lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. 

Hääldusvead 

võivad 

põhjustada 

Oskab lühidalt 

kirjutada iseendast 

ja teisest inimesest. 

Oskab täita lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. 

Kasutab lause 

alguses suurtähte ja 

lause lõpus õiget 

kirjavahemärki. 
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piltlikustamist 

vms. 

tööjuhistest. 

Lugemise tempo 

on väga aeglane, 

teksti 

mõistmiseks võib 

vaja minna 

korduvat 

lugemist. Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku sõnastikku. 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A2.1 Mõistab lihtsaid 

vestlusi ning 

lühikeste 

jutustuste, teadete 

ja sõnumite sisu, 

kui need on talle 

tuttaval teemal, 

seotud igapäevaste 

tegevustega ning 

esitatud aeglaselt 

ja selgelt. Vajab 

kordamist ja selget 

hääldust. 

Loeb 

üldkasutatava 

sõnavaraga 

lühikesi 

tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, 

kuulutused, 

uudised, juhised, 

kasutusjuhendid); 

leiab tekstis 

sisalduvat infot ja 

saab aru teksti 

mõttest. 

Lugemise tempo 

on aeglane. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

koolisõnastikku. 

Oskab lühidalt 

kirjeldada 

lähiümbrust, 

igapäevaseid 

toiminguid ja 

inimesi. 

Kasutab 

põhisõnavara ja 

käibefraase, 

lihtsamaid 

grammatilisi 

konstruktsioone 

ning 

lausemalle. 

Suudab 

alustada ja 

lõpetada lühi-

vestlust, kuid ei 

suuda seda 

juhtida. Kõne 

on takerduv, 

esineb 

hääldusvigu. 

Koostab õpitud 

sõnavara piires 

lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid 

teateid 

igapäevaeluga 

seotud tegevustest 

(nt postkaart, 

kutse); koostab 

lühisõnumeid. 

Oskab kasutada 

sidesõnu ja, ning jt. 

Oskab näidise järgi 

koostada lühikesi 

tekste, 

abivahendina 

kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

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. 

A2.2 Suudab jälgida 

enda jaoks tuttava 

valdkonna 

mõttevahetust ning 

eristada olulist 

infot. 

Loeb lihtsaid 

tavatekste (nt 

reklaamid, 

menüüd, 

ajakavad, 

ohuhoiatused) 

tuttavatel 

teemadel ja saab 

Oskab rääkida 

oma huvidest ja 

tegevustest. 

Tuleb toime 

olmesfääris 

suhtlemisega. 

Oskab 

väljendada oma 

Oskab kirjutada 

lühikesi kirjeldavat 

laadi jutukesi oma 

kogemustest ja 

ümbritsevast. 

Koostab lihtsaid 

isiklikke kirju. 

Oskab kasutada 
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Saab aru 

olmesfääris 

kuuldud 

üldkeelse suhtluse 

sisust 

(nt poes, bussis, 

hotellis, 

piletilevis). 

Vajab sageli 

kuuldu 

täpsustamist. 

aru neis 

sisalduvast infost. 

Suudab mõnikord 

aimata sõnade 

tähendust 

konteksti toel. 

suhtumist ja 

eelistusi. 

Suudab 

alustada, jätkata 

ja lõpetada 

vestlust tuttaval 

teemal, kuid 

võib vajada abi. 

Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja 

lausemalle 

valdavalt 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes on vigu. 

Kõne on 

arusaadav, 

kuigi esineb 

hääldusvigu ja 

sõnade otsimist. 

sidesõnu aga, sest, 

et jt. Rakendab 

õpitud 

õigekirjareegleid 

(nt algustähe 

ortograafia, 

kirjavahemärgid). 

A2.2 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. 

Loeb lihtsaid 

tavatekste (nt 

reklaamid, 

menüüd, 

ajakavad, 

ohuhoiatused) 

tuttavatel 

teemadel ja saab 

aru neis 

sisalduvast infost. 

Suudab mõnikord 

aimata sõnade 

tähendust 

konteksti toel. 

Oskab rääkida 

oma huvidest ja 

tegevustest. 

Tuleb toime 

olmesfääris 

suhtlemisega. 

Oskab 

väljendada oma 

suhtumist ja 

eelistusi. 

Suudab 

alustada, jätkata 

ja lõpetada 

vestlust tuttaval 

teemal, kuid 

võib vajada abi. 

Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja 

lausemalle 

valdavalt 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes on vigu. 

Kõne on 

arusaadav, 

kuigi esineb 

hääldusvigu ja 

sõnade otsimist. 

Oskab kirjutada 

lühikesi kirjeldavat 

laadi jutukesi oma 

kogemustest ja 

ümbritsevast. 

Koostab lihtsaid 

isiklikke kirju. 

Oskab kasutada 

sidesõnu aga, sest, 

et jt. Rakendab 

õpitud 

õigekirjareegleid 

(nt algustähe 

ortograafia, 

kirjavahemärgid). 
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 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B1.1 Saab aru vahetus 

suhtlussituatsioon

is 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. 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

lihtsa sõnastusega 

faktipõhiseid tekste 

(nt kirjad, 

veebiväljaanded, 

infovoldikud, 

kasutusjuhendid). 

Mõistab jutustavat 

laadi teksti 

põhiideed ning 

suudab jälgida 

sündmuste arengut. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

teatmeteostest ja 

internetist. 

Oskab kasutada 

kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

Oskab lihtsate 

seostatud 

lausetega 

rääkida oma 

kogemustest ja 

kavatsustest. 

Suudab lühidalt 

põhjendada 

oma seisukohti. 

On võimeline 

ühinema 

vestlusega ja 

avaldama 

arvamust, kui 

kõneaine on 

tuttav. Kasutab 

õpitud 

väljendeid ja 

lausemalle 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes esineb 

vigu. Hääldus 

on selge ja 

kõne ladus, 

kuid suhtlust 

võib häirida 

ebaõige 

intonatsioon. 

Oskab kirjutada 

õpitud teemadel 

lühikesi jutustavat 

laadi tekste, milles 

väljendab oma 

tundeid, mõtteid ja 

arvamusi (nt isiklik 

kiri, e-kiri, blogi). 

Koostab erinevaid 

tarbetekste (nt 

teadaanne, 

kuulutus). 

Suhtleb on-/ine-

vestluses 

(nt MSN). 

Oskab kasutada 

piiratud hulgal 

teksti sidumise 

võtteid (sidesõnad, 

asesõnaline 

kordus). 

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. 

B1.2 Saab kuuldust 

aru, taipab nii 

peamist sõnumit 

kui ka üksikasju, 

kui räägitakse 

üldlevinud 

teemadel (nt 

uudistes, spordi-

reportaažides, 

intervjuudes, 

ettekannetes, 

loengutes) ning 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

selge arutlus-

käiguga tekste 

erinevatel teemadel 

(nt noortele 

mõeldud 

meediatekstid, 

mugandatud 

ilukirjandustekstid)

. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

Oskab edasi 

anda raamatu, 

filmi, etenduse 

jms sisu ning 

kirjeldada oma 

muljeid. Tuleb 

enamasti toime 

vähem 

tüüpilistes 

suhtlus-

olukordades. 

Kasutab 

põhisõnavara ja 

Oskab koostada eri 

allikatest pärineva 

info põhjal 

kokkuvõtte (nt 

lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). 

Oskab kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. Oskab 

isiklikus kirjas 

vahendada 

 

 



81 
 

kõne on selge ja 

üldkeelne. 

pikemast arutlevat 

laadi tekstist. 

Kogub 

teemakohast infot 

mitmest tekstist. 

Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid 

(nt üld-lugemine, 

valiklugemine). 

Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid 

võivad jääda 

selgusetuks. 

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti; 

keerukamate 

lausestruktuuri

de kasutamisel 

tuleb ette vigu. 

Väljendab 

ennast üsna 

vabalt, 

vajaduse korral 

küsib abi. 

Hääldus on 

selge, 

intonatsiooni- 

ja rõhuvead ei 

häiri suhtlust. 

kogemusi, tundeid 

ja sündmusi. Oskab 

kirjutada õpitud 

teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. Oma 

mõtete või 

arvamuste 

esitamisel võib olla 

keelelisi ebatäpsusi, 

mis ei takista 

kirjutatu mõistmist. 
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LISA 2.1  

Eesti keel teise keelena 

 

1.1. Üldalused 

 

1.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas 

ning jätkata õpinguid eesti keeles; 

2) omandab oskuse edaspidi võõrkeeli õppida ja oma keeleoskust pidevalt täiendada; 

3) mõistab eesti kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ja mõtteviiside mitmekesisust ning väärtustab 

neid; 

4) tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, huvitub eestikeelsetest kirjandusteostest, teatri- ja 

filmiloomingust, raadio- ja telesaadetest ning trükimeediast; 

5) oskab kasutada eakohaseid eestikeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, 

internetti), et leida vajalikku infot ka teistes õppeainetes ja väljaspool õpet. 

 

1.1.2. Õppeaine kirjeldus 

I kooliaste 

Eesti keel teise keelena – 8 nädalatundi (2,3,3) 

II kooliaste 

Eesti keel teise keelena -  12 nädalatundi (4,4,4) 

III kooliaste 

Eesti keel teise keelena – 12 nädalatundi (4,4,4) 

 

Eesti keele arendamise strateegiast tulenevalt seab õppekava eesmärgi liikuda B2 keeleoskustaseme 

saavutamise poole põhikooli lõpuks. Põhikooli lõpetaja hea õpitulemus eesti keeles teise keelena on 

B1.2 ja väga hea õpitulemus B2.1. Eesti keele kui teise keele õppimine põhikoolis on aluseks, et 

jätkata õpinguid eestikeelses gümnaasiumis. 

Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest 

erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe olulisemaid ülesandeid äratada huvi eesti keele ja 

kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgnevate võõrkeelte õppeks. 

Lisaks eesti keele õppele aitab õppija keeleoskust arendada lõimitud aine- ja keeleõpe. 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajaline pingutust nõudev tegevus, mis eeldab 

õppija aktiivset osalust. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. 

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised (hääldus, grammatika, sõnavara) ei ole eesmärk 

omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-

järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu 

areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse 

kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute 

(kuulamise, lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. 

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus". Kõigis kooliastmetes 

ja klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht võivad olla 

erinevad. Teemade käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja 
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vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt eesti keeles. Kooli õppekeeles võib vajaduse korral 

anda selgitusi. 

Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, sealhulgas oskust seada endale õpieesmärke ja analüüsida 

oma õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. Kõigis kooliastmeis on oluline osa 

paaris- ja rühmatööl (rollimängud, dramatiseeringud, ajurünnak jne). Õpilasi suunatakse üha enam 

tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides osalema jne). Õpitut seostatakse 

keele kasutamisega väljaspool keeletundi. Selleks sobivad mitmesugused keelekeskkonnas toimuvad 

tegevused (õpilasvahetus, koolide ühistegevused, tunnikülalised, õppekäigud, info saamine 

erinevatest teabeallikatest). Keeleõpet rikastatakse keeleõppija isikliku kogemuse kaudu, mida õppija 

saab jagada kaasõppijatega. 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult 

tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades 

sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis peab õppijat motiveerima ning 

kujundama temas positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides 

positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija edusamme. 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale tagasisidet kas sõnalise 

hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 

käsitletakse keeleõppe loomuliku osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes 

vajaduse korral abiks nt Euroopa keelemapi. 

 

2.2. Eesti keele kui teise keele õpitulemused,õppesisu,õppetegevus ja hindamine I kooliastmes 
 

2.2.1. Õpitulemused 

 

3. klassi lõpetaja: 
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud õppekava raames esmased teadmised Eestist ja eesti kultuurist; 

5) suhtub positiivselt eesti keele õppimisesse; 

6) kasutab esmaseid õpioskusi võõrkeele õppimiseks; 

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

Keeleoskuse taotletav tase 3. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

 

2.2.2. Õppesisu 

 

Teemavaldkonnad: 
Mina ja teised. Enese, pereliikmete, kaaslaste ja sõprade tutvustamine ning kirjeldamine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodukoht; kodukoha loodus; kodused toimingud; perekondlikud sündmused. 

Eesti. Suuremad linnad; aastaring; rahvakalendri tähtpäevad. 
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Eesti – suuremad linnad;aastaring;rahvakalendri tähtpäevad. 

Riigid ja nende kultuur. Naaberriigid; pealinnad, põhirahvused, keel. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervis; koolipäev, koolitee. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused, mängude käsklused ja juhendid. 

 

2.2.3. Õppetegevus 

 

Eesti keele õppimine algab I kooliastmes suulise kursusega. Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, 

mis on suuliselt juba omandatud. Suulisele kursusele järgneb põhikursus, millega kujundatakse 

õpilase oskust kuulata eestikeelset kõnet, ise kõneleda, lugeda ja kirjutada. Sel kooliastmel õpitakse 

keelt valdavalt tegevuse ja mängu kaudu. Tunnis töötavad õpilased nii paaris kui ka rühmas. 

Tähelepanu keskmes on hääldusnormide omandamine ja häälega lugemine ning loetu ja 

pildimaterjali põhjal küsimustele vastamine, vestlemine ning jutustamine. 

 

Metoodiliste võtete valikul lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (nt käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile 

osutamine); 

2) loetellu sobimatu sõna äratundmine; 

3) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; 

4) häälega lugemine; 

5) rääkimine pildi alusel; 

6) jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine; 

7) ärakirja tegemine ning mudeli järgi kirjutamine; 

8) laulu-, sõna-, laua- ja liikumismängude mängimine. 

 

2.2.3.4. Hindamine  

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, hinnates põhiliselt positiivset õpitulemust. Rõhk on 

sisulisel tagasisidel, mis toob esile õpilase tugevad küljed ja edusammud.   

 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppe vältel toob ta koostöös 

õpetajaga esile:  

1)oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;  

2)oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

 

I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õppe edenedes julgustab õpetaja õpilast 

kasutama ka eesti keelt.  

 

 

3.3.1.   Eesti keele kui teise keele õpitulemused,õppesisu,õppetegevus ja hindamine II 

kooliastmes 
 

3.3.1.2.   Õpitulemused 

6. klassi lõpetaja: 
1) suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejatega igapäevastes suhtlusolukordades ning kasutab sobivaid 

õpitud keelendeid; 

2) saab õpitud temaatika piires aru lihtsatest tekstidest; 
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3) mõistab olulist õpitud temaatika piirides; 

4) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

5) teadvustab Eesti ja teiste maade kultuuride erinevusi ning oskab neid arvestada; 

6) kasutab eestikeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatuid, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 

teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

8) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

9) seab endale õpieesmärke ning koostöös kaaslaste ja õpetajaga oskab hinnata oma saavutusi. 

 

Keeleoskuse taotletav tase 6. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

3.3.2. Õppesisu 

 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Suhtlemine pereliikmete ja kaaslastega; viisakusväljendid. 

Kodu ja lähiümbrus. Elu linnas ja maal; kodu kirjeldamine; avalikud kohad; lemmikloomad; 

töövahendid ja kohustused kodus; rõõmsad ja kurvad sündmused peres. 

Kodukoht Eesti. Eesti geograafiline asukoht; ilm; riigi- ja rahvussümboolika; riigipühad ja riiklikud 

tähtpäevad; üldrahvalikud sündmused. 

Riigid ja nende kultuur. Euroopa riigid; pealinnad, põhirahvused, keel, kultuuritavad, huvipakkuvad 

paigad, muuseumid; eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Avalikud asutused; turvaline liiklemine; tee küsimine ja juhatamine; 

päeva planeerimine; ametid ja töökohad. 

Vaba aeg. Kooliväline tegevus; huvid; laagrid; lugemiseelistused; perepuhkus; aastaajad ja puhkus; 

spordialad ja sportlikud tegevused. 

 

3.3.3. Õppetegevus 

 

II kooliastmes suureneb kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval lugemise ning kirjutamise osakaal. 

Sõnatundmine laieneb märgatavalt. Suureneb loovülesannete osa. Taotlus on, et õpilane loeks ja 

kuulaks ka õppetööst vabal ajal eesti lastekirjanduse tekstikatkeid ning jõukohaseid teabe-, tarbe- ja 

meediatekste. Teemasid erinevate osaoskuste kaudu käsitledes pööratakse tähelepanu teiste kultuuride 

tundmaõppimisele ja kõrvutamisele oma kultuuriga. Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid 

ning eestikeelset internetti. 

 

Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 
1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt küsimustele vastamine, tabeli täitmine, joonise 

täiendamine jm); 

4) järjestusülesanded (nt sõnad lauseks, laused/lõigud tekstiks); 

5) eri liiki etteütlused; 

6) ümberjutustus; 

7) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 
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8) projektitööd; 

9) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

10) rollimängud. 

 

3.3.4. Hindamine 

II kooliastmeshinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Sõnalises hinnangus 

rõhutatakse eelkõige seda, mida õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte rohkem kui neli õppeaastas.   

Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut 

oma teadmistele ja oskustele. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle 

eesti keeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.  

 

4.4.  Eesti keele kui teise keele õpitulemused,õppesisu,õppetegevus ja hindamine III kooliastmes 

   

4.4.1. Õpitulemused 

Põhikooli lõpetaja: 

1) suhtleb eesti keeles igapäevastes suhtlusolukordades nii koolis kui ka väljaspool kooli; 

2) mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal; 

3) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ning selgitada 

oma seisukohti ja plaane; 

4) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

5) on omandanud esmased teadmised Eesti kultuuriloost, loeb eestikeelset eakohast kirjandust, vaatab 

filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

7) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

 

Keeleoskuse taotletavad tasemed põhikooli lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea õpitulemus B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

väga hea õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

4.4.2. Õppesisu 

 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Võimed; inimestevahelised suhted; virtuaalne suhtlemine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja lähiümbruse korrashoid; käitumine koduümbruses ja looduses, 

keskkonnasäästlikkus, turvalisus; peretraditsioonid. 

Eesti. Eesti geograafiline kaart; haldusjaotus; looduskaitse; Eesti vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Maailmajaod, maailma riigid, nende looduslik ja kultuuriline eripära, 

llooduskaunid kohad, loodusnähtused. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis; raha; hädaolukorrad; arstiabi; edasiõppimine; 

õpilasvahetus; huvirühmad koolis; meedia ja reklaam. 

Vaba aeg. Ettevalmistus reisiks ja reisimise viisid; reisid teistesse maadesse; vaba aja veetmise viisid. 
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4.4.3. Õppetegevus 

 

III kooliastmes jätkub kõigi nelja osaoskuse võrdne arendamine. 

Tunnis suheldakse peaasjalikult eesti keeles. Õpetaja julgustab õpilast kasutama eesti keelt aktiivselt 

ka keelekeskkonnas (nt muuseumitund, õppereis, õpilasvahetus). Senisest enam osalevad õpilased 

Eesti kultuurielus (nt teatri, kontserdi ja muuseumi ühiskülastus). 

Õpetaja suunab õpilast lugema lühemaid nii kohandatud kui ka autentseid eakohaseid ilukirjandus, 

teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendamiseks kasutatakse erinevat liiki lühemaid ja 

pikemaid loovtöid. 

 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides nägema eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. 

Õpilane õpib mõistma kultuurierinevusi, neid teadvustama ning nendega arvestama. Õpetaja ergutab 

õpilast huvi tundma eesti kultuuri ja ühiskonnas toimuva vastu ning selles ka osalema.  

 

Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, avaldama oma arvamust ja arvestama erinevate 

seisukohtadega. Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine; 

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (ajaleheartiklid, uudised, filmid); 

3) loovtööd (nt lühikirjandid, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 

4) projektitööd(erinevate teemade järgi:jõulud,Vana Tallinn,eesti rahvakalendri tähtpäevad); 

5) referaat, lihtsam uurimistöö,esitlus; 

6) suulised ettekanded (nt projektitööde, referaatide, iseseisva lugemise kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) info otsimine eestikeelsetest teatmeallikatest (nt käsiraamatud, meediaväljaanded, internet). 

 

4.4.4. Hindamine  

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada 

ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine). Töid, mis 

sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui neli 

õppeaastas.  

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ja oskustele 

hinnangu. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle eesti keeles.  

 

5. Keeleoskustasemed A1.1 - C1 

Osaoskuste õpitulemused 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A1.1 Tunneb väga 

aeglases ja selges 

sidusas kõnes ära 

õpitud sõnad ja 

fraasid; 

arusaamist toetab 

pildimaterjal. 

Reageerib 

Tunneb õpitava 

keele tähemärke. 

Tunneb tekstis 

ära tuttavad 

nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt 

kasutatavad) ja 

fraasid. Loeb 

Oskab vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele ning 

esitada 

samalaadseid 

küsimusi õpitud 

sõnavara ja lause-

mallide piires. 

Tunneb õpitava 

keele kirjatähti, 

valdab 

kirjatehnikat, 

oskab õpitud 

fraase ja lauseid 

ümber kirjutada 

(ärakiri). Oskab 

Kasutab üksikuid 

äraõpitud tarindeid 

ja lausemalle, kuid 

neiski tuleb ette 

vigu. 
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pöördumistele 

adekvaatselt (nt 

tervitused, 

tööjuhised). 

Tunneb 

rahvusvaheliselt 

kasutatavaid 

lähedase hääl-

dusega sõnu (nt 

hamburger, film, 

takso, kohv). 

sõnu, fraase ja 

lauseid õpitud 

sõnavara 

ulatuses; 

arusaamist võib 

toetada 

pildimaterjal. 

Vajab 

vestluskaaslase 

abi, võib toetuda 

emakeelele ja 

žestidele. 

kirjutada isiku-

andmeid (nt 

vihiku peale). 

Koostab lühikesi 

lauseid õpitud 

mallide alusel. 

A1.2 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. 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt 

ürituste kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, -

teated, -sõnumid) 

ja leiab neist 

vajaliku faktiinfo. 

Saab aru 

lihtsatest 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Lugemise tempo 

on väga aeglane, 

teksti 

mõistmiseks võib 

vaja minna 

korduvat 

lugemist. Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku sõnastikku. 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja oma 

ümbrust. Saab 

hakkama õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. Hääldusvead 

võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

Oskab lühidalt 

kirjutada 

iseendast ja teisest 

inimesest. Oskab 

täita lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara 

õigekirja. Kasutab 

lause alguses 

suurtähte ja lause 

lõpus õiget 

kirjavahemärki. 

 

 

 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A2.1 Mõistab lihtsaid 

vestlusi ning 

lühikeste 

jutustuste, teadete 

ja sõnumite sisu, 

kui need on talle 

Loeb 

üldkasutatava 

sõnavaraga 

lühikesi 

tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, 

Oskab lühidalt 

kirjeldada 

lähiümbrust, 

igapäevaseid 

toiminguid ja 

inimesi. Kasutab 

Koostab õpitud 

sõnavara piires 

lähiümbruse ja 

inimeste kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid 

teateid 

Kasutab küll 

õigesti mõningaid 

lihtsaid tarindeid, 

kuid teeb sageli 

vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab 
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tuttaval teemal, 

seotud igapäevaste 

tegevustega ning 

esitatud aeglaselt 

ja selgelt. Vajab 

kordamist ja selget 

hääldust. 

kuulutused, 

uudised, juhised, 

kasutusjuhendid); 

leiab tekstis 

sisalduvat infot ja 

saab aru teksti 

mõttest. 

Lugemise tempo 

on aeglane. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

koolisõnastikku. 

põhisõnavara ja 

käibefraase, 

lihtsamaid 

grammatilisi 

konstruktsioone 

ning lausemalle. 

Suudab alustada 

ja lõpetada lühi-

vestlust, kuid ei 

suuda seda 

juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb 

hääldusvigu. 

igapäevaeluga 

seotud tegevustest 

(nt postkaart, 

kutse); koostab 

lühisõnumeid. 

Oskab kasutada 

sidesõnu ja, ning 

jt. Oskab näidise 

järgi koostada 

lühikesi tekste, 

abivahendina 

kasutab õpiku- või 

koolisõnastikku. 

segi ajavormid või 

eksib aluse ja 

öeldise 

ühildumisel); siiski 

on enamasti selge, 

mida ta väljendada 

tahab. 

A2.2 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. 

Loeb lihtsaid 

tavatekste (nt 

reklaamid, 

menüüd, 

ajakavad, 

ohuhoiatused) 

tuttavatel 

teemadel ja saab 

aru neis 

sisalduvast infost. 

Suudab mõnikord 

aimata sõnade 

tähendust 

konteksti toel. 

Oskab rääkida 

oma huvidest ja 

tegevustest. 

Tuleb toime 

olmesfääris 

suhtlemisega. 

Oskab väljendada 

oma suhtumist ja 

eelistusi. Suudab 

alustada, jätkata 

ja lõpetada 

vestlust tuttaval 

teemal, kuid võib 

vajada abi. 

Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja 

lausemalle 

valdavalt õigesti; 

spontaanses 

kõnes on vigu. 

Kõne on 

arusaadav, kuigi 

esineb 

hääldusvigu ja 

sõnade otsimist. 

Oskab kirjutada 

lühikesi kirjeldavat 

laadi jutukesi oma 

kogemustest ja 

ümbritsevast. 

Koostab lihtsaid 

isiklikke kirju. 

Oskab kasutada 

sidesõnu aga, sest, 

et jt. Rakendab 

õpitud 

õigekirjareegleid 

(nt algustähe 

ortograafia, 

kirjavahemärgid). 

 

 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B1.1 Saab aru vahetus 

suhtlussituatsioon

is kuuldust, kui 

vestlus on 

tuttaval 

igapäevaeluga 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

lihtsa sõnastusega 

faktipõhiseid tekste 

(nt kirjad, 

veebiväljaanded, 

Oskab lihtsate 

seostatud 

lausetega rääkida 

oma kogemustest 

ja kavatsustest. 

Suudab lühidalt 

Oskab kirjutada 

õpitud teemadel 

lühikesi jutustavat 

laadi tekste, milles 

väljendab oma 

tundeid, mõtteid ja 

Oskab üsna õigesti 

kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. 

Kasutab tuttavas 

olukorras 
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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. 

infovoldikud, 

kasutusjuhendid). 

Mõistab jutustavat 

laadi teksti 

põhiideed ning 

suudab jälgida 

sündmuste arengut. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

teatmeteostest ja 

internetist. 

Oskab kasutada 

kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

põhjendada oma 

seisukohti. On 

võimeline 

ühinema 

vestlusega ja 

avaldama 

arvamust, kui 

kõneaine on 

tuttav. Kasutab 

õpitud väljendeid 

ja lausemalle 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes esineb 

vigu. Hääldus on 

selge ja kõne 

ladus, kuid 

suhtlust võib 

häirida ebaõige 

intonatsioon. 

arvamusi (nt 

isiklik kiri, e-kiri, 

blogi). Koostab 

erinevaid tarbe-

tekste (nt 

teadaanne, 

kuulutus). 

Suhtleb on-/ine-

vestluses 

(nt MSN). 

Oskab kasutada 

piiratud hulgal 

teksti sidumise 

võtteid (sidesõnad, 

asesõnaline 

kordus). 

grammatiliselt üsna 

õiget keelt, ehkki 

on märgata 

emakeele mõju. 

Tuleb ette vigu, 

kuid need ei takista 

mõistmist. 

B1.2 Saab kuuldust 

aru, taipab nii 

peamist sõnumit 

kui ka üksikasju, 

kui räägitakse 

üldlevinud 

teemadel (nt 

uudistes, spordi-

reportaažides, 

intervjuudes, 

ettekannetes, 

loengutes) ning 

kõne on selge ja 

üldkeelne. 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

selge arutlus-

käiguga tekste 

erinevatel teemadel 

(nt noortele 

mõeldud 

meediatekstid, 

mugandatud 

ilukirjandustekstid)

. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

pikemast arutlevat 

laadi tekstist. 

Kogub 

teemakohast infot 

mitmest tekstist. 

Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid 

(nt üld-lugemine, 

valiklugemine). 

Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid 

võivad jääda 

selgusetuks. 

Oskab edasi anda 

raamatu, filmi, 

etenduse jms sisu 

ning kirjeldada 

oma muljeid. 

Tuleb enamasti 

toime vähem 

tüüpilistes 

suhtlus-

olukordades. 

Kasutab 

põhisõnavara ja 

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti; 

keerukamate 

lausestruktuuride 

kasutamisel tuleb 

ette vigu. 

Väljendab ennast 

üsna vabalt, 

vajaduse korral 

küsib abi. 

Hääldus on selge, 

intonatsiooni- ja 

rõhuvead ei häiri 

suhtlust. 

Oskab koostada eri 

allikatest pärineva 

info põhjal 

kokkuvõtte (nt 

lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). 

Oskab kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. Oskab 

isiklikus kirjas 

vahendada 

kogemusi, tundeid 

ja sündmusi. 

Oskab kirjutada 

õpitud teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. Oma 

mõtete või 

arvamuste 

esitamisel võib 

olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei 

takista kirjutatu 

mõistmist. 
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 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B2.1 Saab aru nii 

elavast suulisest 

kõnest kui ka 

helisalvestistest 

konkreetsetel ja 

abstraktsetel 

teemadel, kui 

kuuldu on 

üldkeelne ja 

suhtlejaid on 

rohkem kui kaks. 

Saab aru 

loomuliku 

tempoga kõnest. 

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. 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. Oskab 

põhjendada ja 

kaitsta oma 

seisukohti. Oskab 

osaleda arutelus 

ja kõnevooru üle 

võtta. Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. 

Kasutab 

keerukamaid 

lausestruktuure, 

kuid neis võib 

esineda vigu. 

Kõne tempo on 

ka pikemate 

kõnelõikude 

puhul üsna 

ühtlane; sõna- ja 

vormi-valikuga 

seotud pause on 

vähe ning need ei 

sega suhtlust. 

Intonatsioon on 

enamasti 

loomulik. 

Kirjutab seotud 

tekste 

konkreetsetel ja 

üldisematel 

teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, 

kommentaar). 

Põhjendab oma 

seisukohti ja 

eesmärke. Oskab 

kirjutada kirju, mis 

on seotud õpingute 

või tööga. Eristab 

isikliku ja ametliku 

kirja stiili. Oskab 

korduste 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). Võib 

esineda ebatäpsusi 

lausestuses, eriti 

kui teema on 

võõras, kuid need 

ei sega kirjutatu 

mõistmist. 

Valdab 

grammatikat 

küllaltki hästi. Ei 

tee vääritimõistmist 

põhjustavaid vigu. 

Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke vigu 

ning lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada. 

 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B2.1 Saab aru nii 

elavast suulisest 

kõnest kui ka 

helisalvestistest 

konkreetsetel ja 

abstraktsetel 

teemadel, kui 

kuuldu on 

Loeb ja mõistab 

mitmeleheküljelisi 

tekste (nt artiklid, 

ülevaated, 

juhendid, teatme- 

ja ilukirjandus), 

mis sisaldavad 

faktiinfot, arvamusi 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. Oskab 

põhjendada ja 

kaitsta oma 

seisukohti. Oskab 

Kirjutab seotud 

tekste 

konkreetsetel ja 

üldisematel 

teemadel (nt 

seletuskiri, uudis, 

kommentaar). 

Põhjendab oma 

Valdab 

grammatikat 

küllaltki hästi. Ei 

tee vääritimõistmist 

põhjustavaid vigu. 

Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 
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üldkeelne ja 

suhtlejaid on 

rohkem kui kaks. 

Saab aru 

loomuliku 

tempoga kõnest. 

ja hoiakuid. Loeb 

ladusalt, 

lugemissõnavara 

on ulatuslik, kuid 

raskusi võib olla 

idioomide 

mõistmisega. 

Oskab kasutada 

ükskeelset 

seletavat 

sõnaraamatut. 

osaleda arutelus 

ja kõnevooru üle 

võtta. Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. 

Kasutab 

keerukamaid 

lausestruktuure, 

kuid neis võib 

esineda vigu. 

Kõne tempo on 

ka pikemate 

kõnelõikude 

puhul üsna 

ühtlane; sõna- ja 

vormi-valikuga 

seotud pause on 

vähe ning need ei 

sega suhtlust. 

Intonatsioon on 

enamasti 

loomulik. 

seisukohti ja 

eesmärke. Oskab 

kirjutada kirju, mis 

on seotud õpingute 

või tööga. Eristab 

isikliku ja ametliku 

kirja stiili. Oskab 

korduste 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). Võib 

esineda ebatäpsusi 

lausestuses, eriti 

kui teema on 

võõras, kuid need 

ei sega kirjutatu 

mõistmist. 

juhuslikke vigu 

ning lauseehituse 

lapsusi suudab 

enamasti ise 

parandada. 

B2.2 Suudab jälgida 

abstraktset 

teemakäsitlust (nt 

vestlus, loeng, 

ettekanne) ja saab 

aru keeruka sisuga 

mõttevahetusest 

(nt väitlus), milles 

kõnelejad 

väljendavad 

erinevaid 

seisukohti. 

Mõistmist võivad 

takistada tugev 

taustamüra, 

keelenaljad, 

idioomid ja 

keerukad tarindid. 

Suudab lugeda 

pikki ja keerukaid, 

sh abstraktseid 

tekste, leiab neist 

asjakohase teabe 

(valik-lugemine) 

ning oskab selle 

põhjal teha 

üldistusi teksti 

mõtte ja autori 

arvamuse kohta. 

Loeb iseseisvalt, 

kohandades 

lugemise viisi ja 

kiirust sõltuvalt 

tekstist ja lugemise 

eesmärgist. 

Raskusi võib olla 

idioomide ja 

kultuurisidusate 

vihjete 

mõistmisega. 

Väljendab ennast 

selgelt, suudab 

esineda pikemate 

monoloogidega. 

Suhtleb 

erinevatel 

teemadel, oskab 

vestlust juhtida ja 

anda tagasisidet. 

On võimeline 

jälgima oma 

keelekasutust, 

vajaduse korral 

sõnastab öeldu 

ümber ja suudab 

parandada 

enamiku 

vigadest. Oskab 

valida sobiva 

keele-registri. 

Kõnerütmis ja -

tempos on tunda 

emakeele mõju. 

Oskab kirjutada 

esseed: arutluskäik 

on loogiline, tekst 

sidus ja 

teemakohane. 

Oskab refereerida 

nii kirjalikust kui 

ka suulisest allikast 

saadud 

informatsiooni. 

Kasutab erinevaid 

keele-registreid 

sõltuvalt 

adressaadist (nt 

eristades isikliku, 

poolametliku ja 

ametliku kirja 

stiili). 

Lausesiseseid 

kirjavahemärke 

kasutab enamasti 

reeglipäraselt. 

 

 

 
KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 
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C1 Mõistab 

pingutuseta ka 

abstraktsetel ja 

tundmatutel 

teemadel kuuldut 

(nt film, pikem 

vestlus, vaidlus). 

Suudab kriitiliselt 

hinnata kuuldu 

sisu ning 

tõstatatud 

probleeme. 

Mõistmist võivad 

raskendada 

haruldased 

idioomid, võõras 

aktsent, släng või 

murdekeel. 

Loeb pikki 

keerukaid erineva 

registri ja 

esituslaadiga 

tekste. Loeb 

kriitiliselt, oskab 

ära tunda autori 

hoiakud, suhtumise 

ja varjatult 

väljendatud 

mõtted. 

Stiilinüanssidest, 

idiomaatikast ning 

teksti keerukatest 

üksikasjadest 

arusaamine võib 

nõuda kõrvalist abi 

(nt sõnastik, 

emakeelekõneleja 

nõuanne). 

Väljendab ennast 

ladusalt ja 

spontaanselt. 

Suudab 

raskusteta ja 

täpselt avaldada 

oma mõtteid ning 

arvamusi 

erinevatel 

teemadel. 

Keelekasutus on 

paindlik ja 

loominguline. 

Suudab 

saavutada 

suhtluseesmärke. 

Sõnavara on 

rikkalik, võib 

esineda üksikuid 

vigu sõnade 

semantilistes 

seostes, 

rektsioonistruktu

urides ja 

sõnajärjes. 

Oskab kirjutada 

põhjalikku 

ülevaadet mitmest 

kirjalikust allikast 

saadud teabe põhjal 

(nt retsensioon, 

arvustus). 

Suudab toimetada 

kirjalikke tekste. 

Oskab kirjutada 

loogiliselt üles 

ehitatud 

kirjeldavaid, 

jutustavaid ja 

arutlevaid tekste, 

mis tekitavad huvi 

ning mida on hea 

lugeda. Võib 

esineda juhuslikke 

õigekirja- ja inter-

punktsioonivigu. 

Kasutab 

grammatiliselt 

õiget keelt, vigu 

tuleb ette harva 

ning neid on raske 

märgata. 

 

6.Füüsiline õpikeskkond 

 

1. Kool korraldab õppe vajaduse korral rühmades. 

2. Kool korraldab õppe klassis,kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos 

vajaliku õppematerjali,sisustuse ja tehniliste abivahenditega. 

 

7.Läbivad teemad 

 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmetes õpieesmärke ja teemasid,mis 

toetavad õpilase algatusvõimet,mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist,kasutades selleks 

sobivaid võõrkeelseid alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. 

 

Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1)”Õppimine ja töö”- elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2)”Kodukoht Eesti”- keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3)”Kodukoht Eesti”,”Riigid ja nende kultuur”- kultuuriline identiteet; 

4) “Igapäevaelu.Õppimine ja töö”,”Riigid ja nende kultuur”,”Vaba aeg” teabekeskkond, tehnoloogia 

ja innovatsioon; 

5)”Mina ja teised”,”Kodu ja lähiümbrus”,”Igapäevaelu.Õppimine ja töö”- tervis ja ohutus; 

6)”Mina ja teised”,”Kodu ja lähiümbrus”,”kodukoht Eesti”,”Igapäevaneelu.Õppimine ja töö,”Riigid 

ja nende kultuur”,”Vaba aeg”- väärtused ja kõlblus. 
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8.Hindamine 

 

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hinnates kasutatakse nii suuliseid kui ka kirjalikke sõnalisi hinnanguid, mis toovad esile õpilase 

tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. 

 

HINDAMINE JA HINNANGUD ESIMESES KLASSIS 

I klassi õpilase tööle antakse sõnaline ja/või kirjalik hinnang lähtuvalt tema arengust, kooliastme 

pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. Suulisi 

hinnanguid saavad õpilased pidevalt, kokkuvõtvaid kirjalikke hinnanguid antakse iga 

õppeveerandi.lõpul. Kokkuvõtvad  kirjalikud  hinnangud  kajastuvad  tunnistusel  

Kokkuvõtvates hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud  ning  juhitakse tähelepanu 

arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

 

8.1 I klassi hindamise põhimõtted 

Hindamisel lähtutakse põhimõttest: 

(1) Toetab õpilase eneseväärikust  ja –usku 

(2) Loob emotsionaalselt turvalise, meeldiva keskkonna 

(3) Kujundab enesehinnangut õpilasel ja õpetajal 

(4) Sõnaliselt hinnatakse õpilase 

 psüühiliste protsesside arengut 

 pädevuste kujunemist 

 õpitulemusi 

 õppeprotsessis osalemist 

(5) Sõnalised hinnangud on 

 väga hästi 

 Hästi 

 harjuta veel 

 on raske 

 on väga raske 

 

8.2. I klassi eesti keele hindamise alused 

 

„Väga hästi” 

Lugemine 

 Teksti ladus, veatu, selge, õige intonatsiooniga lugemine, 

 Õiged rõhud, pausid, sobiv hääletoon. 

 Tekstis sisalduva info mõistmine. 

 Ülesannete täitmine loetud teksti põhjal. 

Suuline eneseväljendamine 

 Annab loogiliselt edasi kuulatu ja loetu sisu. 

 Jutustab ladusalt, kasutades mitmekesist sõnavara. 

 Arvestab suhtlusolukorda ja adressaati. 

Kirjutamine 

 Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistete ja reeglite tundmine. 

 Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires vigadeta kirjutamine. 

 Töö vormistus järgib juhiseid, on puhtalt vormistatud. 
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 Tähekujude õigsus ja tähtede seostamine, käekiri on loetav. 

 Sõnade, sõnaühendite ja lausete eksimusteta ärakirjutamine õpikust või tahvlilt. 

 Suudab hästi moodustada terviklauseid ja lauseid seostada. 

 Täidab kirjalikke keeleülesandeid vigadeta. 

 Oskab õnnitlust kirjutada. 

 

„Hästi“ 

Lugemine 

 Loeb ladusalt, kuid väheilmekalt; teeb lugemisel üksikuid vigu. 

 Õiged rõhud, pausid, sobiv hääletoon. 

 Saab aru teksti sisust, kuid küsimustele vastamisel on üksikuid ebatäpsusi. 

 Täidab loetud teksti põhjal ülesandeid üksikute vigadega. 

Suuline eneseväljendamine 

 Saab kuulatust ja loetust aru ja oskab edasi anda kuulatu ja loetu põhisisu. 

 Jutustab mõningate ebatäpsustega, sõnavalik mitmekesine 

 Arvestab vähe suhtlusolukorda ja adressaati. 

Kirjutamine 

 Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistete ja reeglite tundmisel on üksikuid 

ebatäpsusi. 

 Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires teeb kirjutamisel üksikuid vigu. 

 Töö vormistamisel esineb eksimusi, on puhtalt vormistatud. 

 Tähekujude õigsuses ja tähtede seostamisel esineb ebatäpsusi, käekiri on üldjuhul loetav. 

 Sõnade, sõnaühendite ja lausete ärakirjutamisel õpikust või tahvlilt teeb üksikuid vigu. 

 Kirjalike keeleülesannete täitmisel teeb üksikuid vigu. 

 Terviklausete moodustamisel ja lausete seostamisel teeb vigu. 

 Õnnitluse kirjutamisel vajab juhendamist. 

 

„Harjuta veel“ 

Lugemine 

 Loeb konarlikult, ilmetult, vigadega. 

 Õiged rõhud, pausid, sobiv hääletoon. 

 Saab üldjoontes teksti sisust aru, kuid küsimustele vastamisel esineb ebatäpsusi. 

 Tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on eksimusi ja puudujääke. 

Suuline eneseväljendamine 

 Saab kuulatust ja loetust üldjoontes aru, kuid ei oska alati edasi anda kuulatu ja loetu 

põhisisu. 

 Jutustab küsimuste toel, jutustus on sõnavaene. 

 Arvestab harva suhtlusolukorda ja adressaati. 

Kirjutamine 

 Õigekirjutuse aluseks olevate õpitud põhimõistete ja reeglite tundmisel teeb vigu 

 Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires teeb kirjutamisel vigu. 

 Töö vormistamisel esineb eksimusi, on lohakalt vormistatud. 

 Tähekujude õigsuses ja tähtede seostamisel on palju ebatäpsusi, käekiri ei ole vahel loetav. 

 Sõnade, sõnaühendite ja lausete ärakirjutamisel õpikust või tahvlilt teeb vigu. 

 Kirjalike keeleülesannete täitmisel teeb vigu. 

 Vajab abi terviklausete moodustamisel ja lausete seostamisel. 
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 Õnnitluse kirjutamisel vajab abi. 

 

„On raske“ 

Lugemine 

 Loeb aeglaselt, katkendlikult, ilmetult, vigadega. 

 Saab halvasti teksti sisust aru ja suudab vastata üksikutele põhiküsimustele. 

 Tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on rohkesti eksimusi ja puudujääke. 

Suuline eneseväljendamine 

 Saab kuulatust või loetust halvasti aru. 

 Jutustab küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene. 

 Ei arvesta suhtlusolukorda ja adressaati. 

Kirjutamine 

 Õpitud õigekirjajuhiste ja üksikkeelendite piires teeb kirjutamisel palju vigu. 

 Töö vormistamisel esineb palju eksimusi, on lohakalt vormistatud. 

 Tähekujude õigsuses ja tähtede seostamisel on palju ebatäpsusi, käekiri ei ole enamasti 

loetav. 

 Sõnade, sõnaühendite ja lausete ärakirjutamisel õpikust või tahvlilt teeb palju vigu. 

 Kirjalike keeleülesannete täitmisel teeb palju vigu. 

 Vajab tihti abi terviklausete moodustamisel ja lausete seostamisel. 

 Õnnitluse kirjutamisel vajab tihti abi.. 

 

„On väga raske“ 

Lugemine 

 Loeb veerides, katkendlikult, ilmetult, vigadega. 

 Ei saa teksti sisust aru ja ei suuda vastata põhiküsimustele. 

 Tekstil põhinevate ülesannete lahendamisel on väga palju eksimusi ja puudujääke. 

Suuline eneseväljendamine 

 Ei saa aru kuuldust ja loetust. 

 Jutustab ainult küsimuste toel; jutustus on lünklik ja sõnavaene. 

 Ei arvesta suhtlusolukorda ja adressaati. 

Kirjutamine 

 Ei tunne õigekirjutuse aluseks olevaid õpitud põhimõisteid ja reegleid. 

 Kirjutamisel ei järgi, ei oska kasutada õpitud õigekirjajuhiseid ja üksikkeelendeid. 

 Tööd on vormistatud lohakalt, on palju sodimist. 

 Tähekujude ja tähtede seostamisel on palju ebatäpsusi, käekiri pole tihti loetav. 

 Kirjalike keeleülesannete täitmisel teeb palju vigu. 

 Ei suuda moodustada terviklauseid ja lauseid seostada. 

 Ei suuda ilma abimaterjalita õnnitlust kirjutada. 

 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppimise ajal analüüsib õppija 

õpetaja juhendamisel: 

1) oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud; 

2) oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 

 

Keeleoskuse hea tase 3. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 
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A1.2 A1.2 A1.2 A1.2 

 

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte rohkem kui 

4 õppeaastas. 

 

Keeleoskuse hea tase 6. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. 

Igal õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu või hinde 

vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad erinevaid osaoskusi 

(nt projektitööd, iseseisev lugemine). 

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui 

4  

õppeaastas. 

 

Keeleoskuse tasemed põhikooli lõpus: 

 Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

rahuldav õpitulemus B1.1 B1.1 B1.1 B1.1 

hea õpitulemus B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

väga hea õpitulemus B2.1 B2.1 B2.1 B2.1 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

. (1)  2. – 9.klassides oskuste ja teadmiste hindamisel kasutatakse viiepallist süsteemi: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja 

õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes 

on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust  

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse 

tööd nii, et hindega „3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust.  

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui 

kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 
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hindega „2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 % maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust.  

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

Hindeline töö. Iseseisev töö. Uurimis töö.    
«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud  

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on avalikustatud osaliselt 

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avalikustatud osaliselt 

Hindeline töö. Ettekanne, referaat, esitlus. 

«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avatud ja esitatud suuliselt. 

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avatud aga esitatud lugemisega.  

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avatud osaliselt, ei esitatud suuliselt 

Hindeline töö. Paaris töö.  
«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud, oskab oma teadmisi ja oskusi 

suuliselt väljendada. 

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud aga on esitatud lugemisega.  

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avalikustatud osaliselt, vähe osaleb koostöös, ei saa 

oma mõtted väljendada 

Hindeline töö. Test. Kontrolltöö.  

90% -100% - «5» («väga hea») 

75% - 89% - «4» («hea») 

50% - 74% - «3» («rahuldav») 

20% - 49% - «2» («puudulik»)   

0% - 19%  - «1» («nõrk»)       
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LISA 2.2 

A-võõrkeel (Inglise keel) 

 

1.Üldalused 

 

 Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

 

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -

hoiakuid ning õpioskusi. Põhikooli lõpuks õpilane:  

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides 

suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;   

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;   

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;   

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;   

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  

oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), 

et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes. 

 

 Õppeaine kirjeldus 

 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, mistõttu üks 

Avõõrkeele õppe tähtsamaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi teiste keelte ja kultuuride vastu ning 

tekitada võõrkeeleõppeks motivatsiooni. Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine nõuab 

pikaajalist pingutust, mis eeldab õppija aktiivset osalust. Õppija keeleoskuse arengut toetab lõimitud 

aine- ja keeleõpe. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on interaktiivsel 

õppimisel ning õpitava keele kasutamisel.   

Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, 

sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema 

keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 

grammatikareeglite teadliku omandamiseni. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija 

keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb 

õpilase võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, 

lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu.   

Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust. 

Põhikoolis on teemade käsitlemise lähtekohaks „Mina ja minu lähiümbrus“. Kõigis kooliastmeis ning 

klassides käsitletakse teemasid kõigist teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad.  

Teemasid käsitledes lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ning vajadustest. 

Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeeles võib vajaduse korral selgitusi anda.   

Oluline on ka õpioskuste arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma 

õpitulemusi, kasutades nt Euroopa keelemappi või õpimappi. A-võõrkeele õppimisel saadud 

õpioskused aitavad omandada järgmisi võõrkeeli.  

Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud kasutamist ning 

lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpet kavandades lähtutakse didaktikaprintsiipidest (lähemalt 

kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) ning keelekasutuse 

vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja vormidest). Kõigis kooliastmeis on tähtis 
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osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot 

hankima, projektides osalema jne).   

Õpitava võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 

arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool keeletundi. Selleks sobivad 

mitmesugused ülesanded, nt iseseisev lugemine, teabe otsimine eri allikaist, õpetaja juhendamisel 

tehtavad projektitööd, mille käigus rakendatakse kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks tuleks 

aidata neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda keeletundi õpitavat 

keelt emakeelena kõnelejaid.  

Kõigis kooliastmeis on vaja õppijat motiveerida ning kujundada temas positiivset hoiakut 

keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides positiivne õhkkond ja väärtustatakse 

õpilase iga edusammu. Tunnustatakse ka tulemuse saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu 

käsitletakse normaalse keeleõppe osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning 

võimaldab õpilasel oma keelekasutust korrigeerida. 

 

2. I kooliaste 

 

Õpitulemused 

 

3. klassi lõpetaja: 

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest; 

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse 

(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks; 

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele; 

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist; 

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse; 

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks; 

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas. 

 

Keeleoskuse taotletav tase 3. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A1.2 A1.1 A1.2 A1.1 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

Õppesisu 

 

Teemavaldkonnad: 

Mina ja teised. Enese ja kaaslaste tutvustus. 

Kodu ja lähiümbrus. Pereliikmed, kodu asukoht. 

Kodukoht Eesti. Riik, pealinn, rahvused; aastaajad, kodukoha kirjeldus. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Lihtsad tegevused kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud 

vahendid. 

Vaba aeg. Lemmiktegevused ja eelistused. 

 

Õppetegevus 
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I kooliastmes on oluline mängulisus, suur kaal on salmidel ja lauludel. Rõhk on kuulamisel ning 

rääkimisel. Omandatakse esmane sõnavara. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama õpitud väljendeid ja 

lühilauseid kontekstis. Õpilased õpivad võõrkeele häälikuid eristama ning omandavad õige häälduse. 

Loetakse ja kirjutatakse peamiselt seda, mis on suuliselt juba õpitud. Peamise õpistrateegiana 

kasutatakse õpitu kordamist ja seostamist. Tunnis juhitakse õpilasi töötama nii paaris kui ka rühmas. 

Metoodilisi võtteid valides lähtutakse eakohasusest. Osaoskuste arendamiseks sobivad: 

1) teatud sõnale või fraasile reageerimine (käetõstmine, püstitõusmine, esemele või pildile 

osutamine); 

2) loetellu sobimatu sõna äratundmine; 

3) kuuldu põhjal pildi täiendamine; 

4) tähelepanelikku kuulamist nõudvate mängude mängimine (nt bingo); 

5) laulude ja luuletuste kuulamine ning nende põhjal ülesande täitmine (nt ridade järjestamine, 

riimuvate sõnade leidmine); 

6) dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine; 

7) häälega lugemine; 

8) rääkimine pildi alusel; 

9) ärakirja tegemine ja mudeli järgi kirjutamine. 

 

Hindamine 

 

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. 

Hindamisel kasutatakse sõnalisi hinnanguid, hinnates peamiselt positiivset õpitulemust. Rõhk on 

sisulisel tagasisidel, mis toob esile õpilase tugevad küljed ja edusammud. Õpilane õpib õpetaja 

juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma.  

Õppe vältel toob ta koostöös õpetajaga esile:  

1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud;  

2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja julgustab õpilast ka võõrkeelt 

kasutama. Õpetaja jälgib, et kõik õpilased saaksid oma mõtted ja arvamuse välja öelda.  

3. II kooliaste 

 

Õpitulemused 

 

6. klassi lõpetaja: 

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest; 

2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides; 

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires; 

4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena 

kõnelejaga; 

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid 

arvestada; 

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid; 

7) töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi. 
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Keeleoskuse taotletav tase 6. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

Õppesisu 

 

I kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Iseloom, välimus, enesetunne ja tervis, suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised 

tegevused, viisakas käitumine. 

Kodu ja lähiümbrus. Kodu ja koduümbrus, sugulased; pereliikmete ametid; igapäevased kodused 

tööd ja tegemised. 

Kodukoht Eesti. Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm, käitumine 

looduses. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika, tähtpäevad ja kombed, mõned 

tuntumad sündmused, saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast; 

eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, Eesti naaberriigid. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Kodused toimingud, söögikorrad, hügieeniharjumused; turvaline 

liiklemine, tee küsimine ja juhatamine; poes käik, arsti juures käimine; kool ja klass, koolipäev, 

õppeained; ametid. 

Vaba aeg. Huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid. 

 

Õppetegevused 

 

II kooliastmes julgustab õpetaja õpilast võõrkeeles suhtlema, suurendades suulise suhtluse kõrval järk-

järgult kirjalike tööde mahtu. Kuulamis- ja rääkimisoskuse kõrval muutuvad tähtsaks ka lugemis- ja 

kirjutamisoskus, sh õigekirjaoskuse ja loovuse süstemaatiline arendamine. Jätkub põhisõnavara kiire 

laiendamine, õpilasi juhitakse iseseisvalt lugema. Oluline on arendada teksti mõistmise oskust. Suulist 

suhtlemisoskust arendatakse erineva sisuga rühmatöödega, sh mängude ja rollimängudega. 

Kirjutamisel on oluline tekstiloomeoskuse arendamine. Teemasid käsitledes pööratakse erinevate 

osaoskuste kaudu tähelepanu teiste kultuuride tundmaõppimisele ning kõrvutamisele oma kultuuriga. 

Õpilasi harjutatakse kasutama sõnaraamatuid.  

Osaoskuste arendamiseks sobivad: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine; 

2) adapteeritud eakohaste tekstide iseseisev lugemine; 

3) ülesande täitmine kuuldu ja loetu põhjal (nt tabeli täitmine, joonise täiendamine); 

4) eri liiki etteütlused; 

5) mudelkirjutamine (nt sõnumid, postkaardid, lühikesed kirjad); 

6) järjestusülesanded (nt sõnad lauseteks, laused/lõigud tekstiks); 

7) eakohased projektitööd; 

8) lühiettekanded (nt projektitööde kokkuvõtted, huvialade tutvustamine); 

9) rollimängud; 

10) õppesõnastike kasutamine. 

 

Hindamine 
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II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Sõnalises hinnangus rõhutatakse eelkõige seda, mida 

õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, ei soovitata II kooliastmes 

teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 

Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut oma 

teadmistele ja oskustele. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle 

õpitavas võõrkeeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.  

4. III kooliaste 

 

Õpitulemused 

 

Põhikooli lõpetaja: 

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist; 

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada 

oma seisukohti ning plaane; 

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal; 

4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, 

tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele; 

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast 

kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid; 

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info otsimiseks ka 

teistes valdkondades ja õppeainetes; 

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas; 

8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma 

õpistrateegiaid. 

 

Keeleoskuse taotletav tase põhikooli lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5. 

 

Õppesisu 

 

I ja II kooliastmes alustatud alateemad jätkuvad osaoskuste arengu põhjal. Neile lisanduvad järgmised 

alateemad: 

Mina ja teised. Võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, koostöö 

ja teistega arvestamine. 

Kodu ja lähiümbrus. Perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; kodukoha vaatamisväärsused ja 

nende tutvustamine. 

Kodukoht Eesti. Loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja 

maal; Eesti vaatamisväärsused. 

Riigid ja nende kultuur. Õpitava keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, 

tuntumate riikide nimed, rahvad, keeled. 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö. Tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja kutsevalik; töökohad. 
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Vaba aeg. Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam. 

 

 Õppetegevused 

 

III kooliastmes arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. Olulisel kohal on sõnavara avardamine ja 

kinnistamine ning iseseisvate tööharjumuste kujundamine. Tunnis suheldakse peaasjalikult õpitavas 

võõrkeeles. Õpilast suunatakse õpitavat keelt aktiivselt kasutama nii tunnis kui ka väljaspool tundi. 

Õpilane õpib lisaks harjumuspärasele tööle õppevahenditega lugema lühemaid adapteerimata 

ilukirjandus-, teabe-, tarbe- ja meediatekste. Kirjutamisoskuse arendatakse eri liiki loovtöid tehes. 

Tähelepanu pööratakse loovuse arendamisele nii suulises kui ka kirjalikus väljendusoskuses. 

Õpilased hakkavad lähenema keeleõppele analüüsivalt, õppides kõrvutama eri keelte sarnasusi ja 

erinevusi ning märkama enda ja teiste keelekasutusvigu. Õpitakse mõistma kultuurierinevusi, neid 

teadvustama ning nendega arvestama. Õpilane õpib väärtustama mõtteviiside mitmekesisust, 

avaldama arvamust ning nägema ja arvestama erinevaid seisukohti. Selleks sobivad: 

1) eri liiki eakohaste tekstide kuulamine ja lugemine, sh iseseisev lugemine; 

2) meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (nt ajaleheartiklid, uudised, filmid); 

3) loovtööd (nt luuletused, lühikirjand, isiklikud kirjad, teadaanded, kuulutused, lühiülevaated); 

4) lühireferaadid ja lihtsam uurimistöö; 

5) projektitööd; 

6) suulised ettekanded (nt projektitööde ja iseseisva lugemise kokkuvõtted); 

7) rolli- ja suhtlusmängud; 

8) info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt tõlkesõnaraamat, internet). 

 

Hindamine 

 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad 

erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui neli õppeaastas.  

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ja oskustele 

hinnangu. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle õpitavas võõrkeeles.  

 

 

5. Keeleoskustasemed A1.1 - C1 

Osaoskuste õpitulemused 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A1.1 Tunneb väga 

aeglases ja selges 

sidusas kõnes ära 

õpitud sõnad ja 

fraasid; 

arusaamist toetab 

pildimaterjal. 

Reageerib 

pöördumistele 

adekvaatselt (nt 

Tunneb õpitava 

keele tähemärke. 

Tunneb tekstis 

ära tuttavad 

nimed, sõnad (sh 

rahvusvaheliselt 

kasutatavad) ja 

fraasid. Loeb 

sõnu, fraase ja 

lauseid õpitud 

Oskab vastata 

väga lihtsatele 

küsimustele 

ning esitada 

samalaadseid 

küsimusi õpitud 

sõnavara ja 

lausemallide 

piires. Vajab 

vestluskaaslase 

Tunneb õpitava 

keele kirjatähti, 

valdab 

kirjatehnikat, 

oskab õpitud fraase 

ja lauseid ümber 

kirjutada (ärakiri). 

Oskab kirjutada 

isikuandmeid (nt 

vihiku peale). 

Kasutab üksikuid 

äraõpitud 

tarindeid ja 

lausemalle, kuid 

neiski tuleb ette 

vigu. 
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tervitused, 

tööjuhised). 

Tunneb 

rahvusvaheliselt 

kasutatavaid 

lähedase hääl-

dusega sõnu (nt 

hamburger, film, 

takso, kohv). 

sõnavara 

ulatuses; 

arusaamist võib 

toetada 

pildimaterjal. 

abi, võib 

toetuda 

emakeelele ja 

žestidele. 

Koostab lühikesi 

lauseid õpitud 

mallide alusel. 

A1.2 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. 

Loeb lühikesi 

lihtsaid tekste (nt 

ürituste kavad, 

postkaardid, 

meilid, 

kuulutused, 

sildid, teeviidad, 

lühiankeedid, -

küsimustikud, -

teated, -sõnumid) 

ja leiab neist 

vajaliku faktiinfo. 

Saab aru 

lihtsatest 

kirjalikest 

tööjuhistest. 

Lugemise tempo 

on väga aeglane, 

teksti 

mõistmiseks võib 

vaja minna 

korduvat 

lugemist. Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

õpiku sõnastikku. 

Oskab lühidalt 

tutvustada 

iseennast ja 

oma ümbrust. 

Saab hakkama 

õpitud sõnavara 

ja lausemallide 

piires lihtsate 

dialoogidega; 

vajab 

vestluskaaslase 

abi. 

Hääldusvead 

võivad 

põhjustada 

arusaamatusi. 

Kõnes esineb 

kordusi, 

katkestusi ja 

pause. 

Oskab lühidalt 

kirjutada iseendast 

ja teisest inimesest. 

Oskab täita lihtsat 

küsimustikku. 

Tunneb õpitud 

sõnavara õigekirja. 

Kasutab lause 

alguses suurtähte ja 

lause lõpus õiget 

kirjavahemärki. 

 

 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

A2.1 Mõistab lihtsaid 

vestlusi ning 

lühikeste 

jutustuste, teadete 

ja sõnumite sisu, 

kui need on talle 

tuttaval teemal, 

seotud igapäevaste 

tegevustega ning 

Loeb 

üldkasutatava 

sõnavaraga 

lühikesi 

tavatekste (nt 

isiklikud kirjad, 

kuulutused, 

uudised, juhised, 

kasutusjuhendid

Oskab lühidalt 

kirjeldada 

lähiümbrust, 

igapäevaseid 

toiminguid ja 

inimesi. Kasutab 

põhisõnavara ja 

käibefraase, 

lihtsamaid 

Koostab õpitud 

sõnavara piires 

lähiümbruse ja 

inimeste 

kirjeldusi. 

Kirjutab lihtsaid 

teateid 

igapäevaeluga 

seotud tegevustest 

Kasutab küll 

õigesti mõningaid 

lihtsaid tarindeid, 

kuid teeb sageli 

vigu grammatika 

põhivaras (nt ajab 

segi ajavormid või 

eksib aluse ja 

öeldise 
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esitatud aeglaselt ja 

selgelt. Vajab 

kordamist ja selget 

hääldust. 

); leiab tekstis 

sisalduvat infot 

ja saab aru teksti 

mõttest. 

Lugemise tempo 

on aeglane. 

Tekstist 

arusaamiseks 

oskab kasutada 

koolisõnastikku. 

grammatilisi 

konstruktsioone 

ning lausemalle. 

Suudab alustada 

ja lõpetada lühi-

vestlust, kuid ei 

suuda seda 

juhtida. Kõne on 

takerduv, esineb 

hääldusvigu. 

(nt postkaart, 

kutse); koostab 

lühisõnumeid. 

Oskab kasutada 

sidesõnu ja, ning 

jt. Oskab näidise 

järgi koostada 

lühikesi tekste, 

abivahendina 

kasutab õpiku- 

või 

koolisõnastikku. 

ühildumisel); 

siiski on enamasti 

selge, mida ta 

väljendada tahab. 

A2.2 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. 

Loeb lihtsaid 

tavatekste (nt 

reklaamid, 

menüüd, 

ajakavad, 

ohuhoiatused) 

tuttavatel 

teemadel ja saab 

aru neis 

sisalduvast 

infost. Suudab 

mõnikord 

aimata sõnade 

tähendust 

konteksti toel. 

Oskab rääkida 

oma huvidest ja 

tegevustest. Tuleb 

toime olmesfääris 

suhtlemisega. 

Oskab väljendada 

oma suhtumist ja 

eelistusi. Suudab 

alustada, jätkata 

ja lõpetada 

vestlust tuttaval 

teemal, kuid võib 

vajada abi. 

Kasutab õpitud 

põhisõnavara ja 

lausemalle 

valdavalt õigesti; 

spontaanses 

kõnes on vigu. 

Kõne on 

arusaadav, kuigi 

esineb 

hääldusvigu ja 

sõnade otsimist. 

Oskab kirjutada 

lühikesi 

kirjeldavat laadi 

jutukesi oma 

kogemustest ja 

ümbritsevast. 

Koostab lihtsaid 

isiklikke kirju. 

Oskab kasutada 

sidesõnu aga, 

sest, et jt. 

Rakendab õpitud 

õigekirjareegleid 

(nt algustähe 

ortograafia, 

kirjavahemärgid). 

 

 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B1.1 Saab aru vahetus 

suhtlussituatsioon

is kuuldust, kui 

vestlus on tuttaval 

igapäevaeluga 

seotud teemal. 

Mõistab tele- ja 

raadiosaadete 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

lihtsa sõnastusega 

faktipõhiseid tekste 

(nt kirjad, 

veebiväljaanded, 

infovoldikud, 

kasutusjuhendid). 

Oskab lihtsate 

seostatud 

lausetega 

rääkida oma 

kogemustest ja 

kavatsustest. 

Suudab lühidalt 

põhjendada oma 

Oskab kirjutada 

õpitud teemadel 

lühikesi jutustavat 

laadi tekste, 

milles väljendab 

oma tundeid, 

mõtteid ja 

arvamusi (nt 

Oskab üsna õigesti 

kasutada 

tüüpkeelendeid ja 

moodustusmalle. 

Kasutab tuttavas 

olukorras 

grammatiliselt 

üsna õiget keelt, 
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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. 

Mõistab jutustavat 

laadi teksti 

põhiideed ning 

suudab jälgida 

sündmuste arengut. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

teatmeteostest ja 

internetist. 

Oskab kasutada 

kakskeelseid 

tõlkesõnastikke. 

seisukohti. On 

võimeline 

ühinema 

vestlusega ja 

avaldama 

arvamust, kui 

kõneaine on 

tuttav. Kasutab 

õpitud 

väljendeid ja 

lausemalle 

õigesti; 

spontaanses 

kõnes esineb 

vigu. Hääldus 

on selge ja kõne 

ladus, kuid 

suhtlust võib 

häirida ebaõige 

intonatsioon. 

isiklik kiri, e-kiri, 

blogi). Koostab 

erinevaid tarbe-

tekste (nt 

teadaanne, 

kuulutus). 

Suhtleb online-

vestluses 

(nt MSN). 

Oskab kasutada 

piiratud hulgal 

teksti sidumise 

võtteid 

(sidesõnad, 

asesõnaline 

kordus). 

ehkki on märgata 

emakeele mõju. 

Tuleb ette vigu, 

kuid need ei takista 

mõistmist. 

B1.2 Saab kuuldust 

aru, taipab nii 

peamist sõnumit 

kui ka üksikasju, 

kui räägitakse 

üldlevinud 

teemadel (nt 

uudistes, spordi-

reportaažides, 

intervjuudes, 

ettekannetes, 

loengutes) ning 

kõne on selge ja 

üldkeelne. 

Loeb ja mõistab 

mõne-leheküljelisi 

selge arutlus-

käiguga tekste 

erinevatel teemadel 

(nt noortele 

mõeldud 

meediatekstid, 

mugandatud 

ilukirjandustekstid)

. 

Suudab leida 

vajalikku infot 

pikemast arutlevat 

laadi tekstist. 

Kogub 

teemakohast infot 

mitmest tekstist. 

Kasutab erinevaid 

lugemisstrateegiaid 

(nt üld-lugemine, 

valiklugemine). 

Tekstides esitatud 

detailid ja nüansid 

võivad jääda 

selgusetuks. 

Oskab edasi 

anda raamatu, 

filmi, etenduse 

jms sisu ning 

kirjeldada oma 

muljeid. Tuleb 

enamasti toime 

vähem 

tüüpilistes 

suhtlus-

olukordades. 

Kasutab 

põhisõnavara ja 

sagedamini 

esinevaid 

väljendeid 

õigesti; 

keerukamate 

lausestruktuurid

e kasutamisel 

tuleb ette vigu. 

Väljendab 

ennast üsna 

vabalt, vajaduse 

korral küsib abi. 

Hääldus on 

selge, 

intonatsiooni- ja 

Oskab koostada 

eri allikatest 

pärineva info 

põhjal kokkuvõtte 

(nt lühiülevaade 

sündmustest, 

isikutest). 

Oskab kirjeldada 

tegelikku või 

kujuteldavat 

sündmust. Oskab 

isiklikus kirjas 

vahendada 

kogemusi, 

tundeid ja 

sündmusi. Oskab 

kirjutada õpitud 

teemal oma 

arvamust 

väljendava 

lühikirjandi. Oma 

mõtete või 

arvamuste 

esitamisel võib 

olla keelelisi 

ebatäpsusi, mis ei 

takista kirjutatu 

mõistmist. 
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rõhuvead ei 

häiri suhtlust. 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

B2.1 Saab aru nii 

elavast suulisest 

kõnest kui ka 

helisalvestistest 

konkreetsetel ja 

abstraktsetel 

teemadel, kui 

kuuldu on 

üldkeelne ja 

suhtlejaid on 

rohkem kui kaks. 

Saab aru 

loomuliku 

tempoga kõnest. 

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. 

Esitab selgeid 

üksikasjalikke 

kirjeldusi 

üldhuvitavatel 

teemadel. Oskab 

põhjendada ja 

kaitsta oma 

seisukohti. Oskab 

osaleda arutelus ja 

kõnevooru üle 

võtta. Kasutab 

mitmekesist 

sõnavara ja 

väljendeid. 

Kasutab 

keerukamaid 

lausestruktuure, 

kuid neis võib 

esineda vigu. Kõne 

tempo on ka 

pikemate 

kõnelõikude puhul 

üsna ühtlane; sõna- 

ja vormi-valikuga 

seotud pause on 

vähe ning need ei 

sega suhtlust. 

Intonatsioon on 

enamasti loomulik. 

Kirjutab seotud 

tekste 

konkreetsetel ja 

üldisematel 

teemadel (nt 

seletuskiri, 

uudis, 

kommentaar). 

Põhjendab oma 

seisukohti ja 

eesmärke. 

Oskab kirjutada 

kirju, mis on 

seotud õpingute 

või tööga. 

Eristab isikliku 

ja ametliku kirja 

stiili. Oskab 

korduste 

vältimiseks 

väljendust 

varieerida (nt 

sünonüümid). 

Võib esineda 

ebatäpsusi 

lausestuses, eriti 

kui teema on 

võõras, kuid 

need ei sega 

kirjutatu 

mõistmist. 

Valdab grammatikat 

küllaltki hästi. Ei 

tee vääritimõistmist 

põhjustavaid vigu. 

Aeg-ajalt 

ettetulevaid 

vääratusi, 

juhuslikke vigu ning 

lauseehituse lapsusi 

suudab enamasti ise 

parandada. 

B2.2 Suudab jälgida 

abstraktset 

teemakäsitlust (nt 

vestlus, loeng, 

ettekanne) ja saab 

aru keeruka 

sisuga 

mõttevahetusest 

(nt väitlus), milles 

kõnelejad 

väljendavad 

Suudab lugeda 

pikki ja keerukaid, 

sh abstraktseid 

tekste, leiab neist 

asjakohase teabe 

(valik-lugemine) 

ning oskab selle 

põhjal teha 

üldistusi teksti 

mõtte ja autori 

arvamuse kohta. 

Väljendab ennast 

selgelt, suudab 

esineda pikemate 

monoloogidega. 

Suhtleb erinevatel 

teemadel, oskab 

vestlust juhtida ja 

anda tagasisidet. 

On võimeline 

jälgima oma 

keelekasutust, 

Oskab kirjutada 

esseed: 

arutluskäik on 

loogiline, tekst 

sidus ja 

teemakohane. 

Oskab 

refereerida nii 

kirjalikust kui 

ka suulisest 
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erinevaid 

seisukohti. 

Mõistmist võivad 

takistada tugev 

taustamüra, 

keelenaljad, 

idioomid ja 

keerukad tarindid. 

Loeb iseseisvalt, 

kohandades 

lugemise viisi ja 

kiirust sõltuvalt 

tekstist ja lugemise 

eesmärgist. 

Raskusi võib olla 

idioomide ja 

kultuurisidusate 

vihjete 

mõistmisega. 

vajaduse korral 

sõnastab öeldu 

ümber ja suudab 

parandada enamiku 

vigadest. Oskab 

valida sobiva 

keele-registri. 

Kõnerütmis ja -

tempos on tunda 

emakeele mõju. 

allikast saadud 

informatsiooni. 

Kasutab 

erinevaid keele-

registreid 

sõltuvalt 

adressaadist (nt 

eristades 

isikliku, 

poolametliku ja 

ametliku kirja 

stiili). 

Lausesiseseid 

kirjavahemärke 

kasutab 

enamasti 

reeglipäraselt. 

 

 KUULAMINE LUGEMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 
GRAMMATIKA 

KORREKTSUS 

C1 Mõistab 

pingutuseta ka 

abstraktsetel ja 

tundmatutel 

teemadel 

kuuldut (nt film, 

pikem vestlus, 

vaidlus). Suudab 

kriitiliselt 

hinnata kuuldu 

sisu ning 

tõstatatud 

probleeme. 

Mõistmist 

võivad 

raskendada 

haruldased 

idioomid, 

võõras aktsent, 

släng või 

murdekeel. 

Loeb pikki 

keerukaid erineva 

registri ja 

esituslaadiga 

tekste. Loeb 

kriitiliselt, oskab 

ära tunda autori 

hoiakud, suhtumise 

ja varjatult 

väljendatud 

mõtted. 

Stiilinüanssidest, 

idiomaatikast ning 

teksti keerukatest 

üksikasjadest 

arusaamine võib 

nõuda kõrvalist abi 

(nt sõnastik, 

emakeelekõneleja 

nõuanne). 

Väljendab 

ennast ladusalt 

ja spontaanselt. 

Suudab 

raskusteta ja 

täpselt avaldada 

oma mõtteid 

ning arvamusi 

erinevatel 

teemadel. 

Keelekasutus on 

paindlik ja 

loominguline. 

Suudab 

saavutada 

suhtluseesmärke

. Sõnavara on 

rikkalik, võib 

esineda üksikuid 

vigu sõnade 

semantilistes 

seostes, 

rektsioonistrukt

uurides ja 

sõnajärjes. 

Oskab kirjutada 

põhjalikku 

ülevaadet mitmest 

kirjalikust allikast 

saadud teabe põhjal 

(nt retsensioon, 

arvustus). 

Suudab toimetada 

kirjalikke tekste. 

Oskab kirjutada 

loogiliselt üles 

ehitatud 

kirjeldavaid, 

jutustavaid ja 

arutlevaid tekste, 

mis tekitavad huvi 

ning mida on hea 

lugeda. Võib 

esineda juhuslikke 

õigekirja- ja inter-

punktsioonivigu. 

Kasutab 

grammatiliselt 

õiget keelt, vigu 

tuleb ette harva 

ning neid on raske 

märgata. 

 

6. Füüsiline õpikeskkond 
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Kool korraldab õppe:  

1) vajaduse korral rühmades;  

2) klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku 

õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.   

 

7. Läbivad teemad 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmetes õpieesmärke ja teemasid,mis 

toetavad õpilase algatusvõimet,mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist,kasutades selleks 

sobivaid võõrkeelseid alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. 

Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

1) “Õppimine ja töö”- elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 

2) “Kodukoht Eesti”- keskkond ja jätkusuutlik areng; 

3) “Kodukoht Eesti”, “Riigid ja nende kultuur”- kultuuriline identiteet; 

4) “Igapäevaelu. “Õppimine ja töö”, “Riigid ja nende kultuur”,  

“Vaba aeg”- teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon; 

5) “Mina ja teised”, “Kodu ja lähiümbrus”, “Igapäevaelu.Õppimine ja töö”- tervis ja ohutus; 

6) “Mina ja teised”, “Kodu ja lähiümbrus”, “Kodukoht Eesti”, “Igapäevaneelu. Õppimine ja töö, 

“Riigid ja nende kultuur”, “Vaba aeg”- väärtused ja kõlblus. 

 

 

8. Hindamine 

 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosa ning teiste hindamist 

reguleerivate õigusaktide käsitlusest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), 

kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja 

oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega nii jooksvalt kui kokkuvõtvalt osaoskuste kaupa. Kujundava 

hindamise põhimõtted on olulised. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised 

ning vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. 

Hindamine ja hinnangud I kooliastmes  

 

I kooliastmes (3.klassis) hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist 

väljendusoskust. Hinnates kasutatakse sõnaline ja/või kirjalik hinnang lähtuvalt õpilase arengust, 

kooliastme pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õpiprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. 

Puudustele juhib õpetaja tähelepanu taktitundeliselt. Suulisi hinnanguid saavad õpilased pidevalt, 

kokkuvõtvaid kirjalikke hinnanguid antakse iga õppeveerandi lõpul. Kokkuvõtvad  kirjalikud  

hinnangud  kajastuvad  tunnistusel kokkuvõtvates hinnangutes tuuakse esile õpilase edusammud  ning  

juhitakse tähelepanu arendamist vajavatele oskustele ning vajakajäämistele teadmistes. 

 



111 
 

1. Hindamise põhimõtted. Hindamisel lähtutakse põhimõttest: 

(1) Toetab õpilase eneseväärikust  ja – usku; 

(2) Loob emotsionaalselt turvalise, meeldiva keskkonna; 

(3) Kujundab enesehinnangut õpilasel ja õpetajal; 

(4) Sõnaliselt hinnatakse õpilase psüühiliste protsesside arengut, pädevuste kujunemist, õpitulemusi, 

õppeprotsessis osalemist; 

(5) Sõnalised hinnangud on: väga hästi, hästi, harjuta veel, on raske, on väga raske. 

 

2. Hindamise alused.  

 Kuulamine  Lugemine Rääkimine  Kirjutamine ja grammatika 

korrektsus 

“Väga 

hästi” 

 

Väga hästi saab 

aru hääldatud 

fraasidest, 

lausetest ja 

tuttava 

situatsiooniga 

seotud 

lühikestest 

dialoogidest. 

Mõistab selgelt 

ja aeglaselt 

antud juhiseid 

ning 

pöördumisi. 

 

Teksti ladus, 

veatu, selge, 

õige 

intonatsiooniga 

lugemine, õiged 

rõhud, pausid, 

sobiv hääletoon. 

Tekstis 

sisalduva info 

mõistmine. 

Ülesannete 

täitmine loetud 

teksti põhjal. 

 

Annab 

loogiliselt edasi 

kuulatu ja loetu 

sisu. Jutustab 

ladusalt, 

kasutades 

mitmekesist 

sõnavara. 

Arvestab 

suhtlusolukorda 

ja adressaati. 

 

Õigekirjutuse aluseks olevate 

õpitud põhimõistete ja reeglite 

tundmine. 

Õpitud õigekirjajuhiste ja 

üksikkeelendite piires vigadeta 

kirjutamine. Töö vormistus 

järgib juhiseid, on puhtalt 

vormistatud. Tähekujude 

õigsus ja tähtede seostamine, 

käekiri on loetav. Sõnade, 

sõnaühendite ja lausete 

eksimusteta ärakirjutamine 

õpikust või tahvlilt. 

Suudab hästi moodustada 

terviklauseid ja lauseid 

seostada. 

Täidab kirjalikke 

keeleülesandeid vigadeta. 

Oskab õnnitlust kirjutada. 

“Hästi” 

 

Saab aru selgelt 

hääldatud 

fraasidest, 

lausetest ja 

tuttava 

situatsiooniga 

seotud 

lühikestest 

dialoogidest. 

Mõistab selgelt 

ja aeglaselt 

antud juhiseid 

Loeb ladusalt, 

kuid 

väheilmekalt; 

teeb lugemisel 

üksikuid vigu. 

Õiged rõhud, 

pausid, sobiv 

hääletoon. Saab 

aru teksti sisust, 

kuid küsimustele 

vastamisel on 

üksikuid 

Saab kuulatust 

ja loetust aru ja 

oskab edasi 

anda kuulatu ja 

loetu põhisisu. 

Jutustab 

mõningate 

ebatäpsustega, 

sõnavalik 

mitmekesine. 

Arvestab vähe 

Õigekirjutuse aluseks olevate 

õpitud põhimõistete ja reeglite 

tundmisel on üksikuid 

ebatäpsusi. Õpitud 

õigekirjajuhiste ja 

üksikkeelendite piires teeb 

kirjutamisel üksikuid vigu. Töö 

vormistamisel esineb eksimusi, 

on puhtalt vormistatud. 

Tähekujude õigsuses ja tähtede 

seostamisel esineb ebatäpsusi, 

käekiri on üldjuhul loetav. 
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ning 

pöördumisi. 

ebatäpsusi. 

Täidab loetud 

teksti põhjal 

ülesandeid 

üksikute 

vigadega. 

 

suhtlusolukorda 

ja adressaati. 

 

Sõnade, sõnaühendite ja 

lausete ärakirjutamisel õpikust 

või tahvlilt teeb üksikuid vigu. 

Kirjalike keeleülesannete 

täitmisel teeb üksikuid vigu. 

Terviklausete moodustamisel 

ja lausete seostamisel teeb 

vigu. Õnnitluse kirjutamisel 

vajab juhendamist. 

“Harjuta 

veel” 

Tunneb väga 

aeglases ja 

selges sidusas 

kõnes ära 

õpitud sõnad ja 

fraasid; 

arusaamist 

toetab  

pildimaterjal. 

Reageerib 

pöördumistele 

adekvaatselt. 

Tunneb 

rahvusvaheliselt 

kasutatavaid 

lähedase hääl-

dusega sõnu. 

Loeb 

konarlikult, 

ilmetult, 

vigadega. Õiged 

rõhud, pausid, 

sobiv hääletoon. 

Saab üldjoontes 

teksti sisust aru, 

kuid küsimustele 

vastamisel 

esineb 

ebatäpsusi. 

Tekstil 

põhinevate 

ülesannete 

lahendamisel on 

eksimusi ja 

puudujääke. 

Saab kuulatust 

ja loetust 

üldjoontes aru, 

kuid ei oska 

alati edasi anda 

kuulatu ja loetu 

põhisisu. 

Jutustab 

küsimuste toel, 

jutustus on 

sõnavaene. 

Arvestab harva 

suhtlusolukorda 

ja adressaati. 

Õigekirjutuse aluseks olevate 

õpitud põhimõistete ja reeglite 

tundmisel teeb vigu. Õpitud 

õigekirjajuhiste ja 

üksikkeelendite piires teeb 

kirjutamisel vigu. Töö 

vormistamisel esineb eksimusi, 

on lohakalt vormistatud. 

Tähekujude õigsuses ja tähtede 

seostamisel on palju 

ebatäpsusi, käekiri ei ole vahel 

loetav. Sõnade, sõnaühendite ja 

lausete ärakirjutamisel õpikust 

või tahvlilt teeb vigu. Kirjalike 

keeleülesannete täitmisel teeb 

vigu. Vajab abi terviklausete 

moodustamisel ja lausete 

seostamisel. Õnnitluse 

kirjutamisel vajab abi. 

“On 

raske” 

 

Tunneb väga 

aeglases ja 

selges sidusas 

kõnes ära 

õpitud sõnad ja 

fraasid; 

arusaamist 

toetab 

pildimaterjal. 

Mõnikord ei 

reageeri 

pöördumistele 

adekvaatselt (nt 

tervitused, 

tööjuhised).  

Loeb aeglaselt, 

katkendlikult, 

ilmetult, 

vigadega. Saab 

halvasti teksti 

sisust aru ja 

suudab vastata 

üksikutele 

põhiküsimustele. 

Tekstil 

põhinevate 

ülesannete 

lahendamisel on 

rohkesti 

eksimusi ja 

puudujääke. 

Saab kuulatust 

või loetust 

halvasti aru. 

Jutustab 

küsimuste toel; 

jutustus on 

lünklik ja 

sõnavaene. 

Ei arvesta 

suhtlusolukorda 

ja adressaati. 

Õpitud õigekirjajuhiste ja 

üksikkeelendite piires teeb 

kirjutamisel palju vigu. Töö 

vormistamisel esineb palju 

eksimusi, on lohakalt 

vormistatud. Tähekujude 

õigsuses ja tähtede seostamisel 

on palju ebatäpsusi, käekiri ei 

ole enamasti loetav. Sõnade, 

sõnaühendite ja lausete 

ärakirjutamisel õpikust või 

tahvlilt teeb palju vigu. 

Kirjalike keeleülesannete 

täitmisel teeb palju vigu. Vajab 

tihti abi terviklausete 

moodustamisel ja lausete 

seostamisel. Õnnitluse 

kirjutamisel vajab tihti abi. 
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“On 

väga 

raske” 

 

Ei saa aru 

kuuldust. Ei 

reageeri 

pöördumistele 

adekvaatselt.  

Loeb veerides, 

katkendlikult, 

ilmetult, 

vigadega. Ei saa 

teksti sisust aru 

ja ei suuda 

vastata 

põhiküsimustele. 

Tekstil 

põhinevate 

ülesannete 

lahendamisel on 

väga palju 

eksimusi ja 

puudujääke.  

Ei saa aru 

kuuldust ja 

loetust. 

Jutustab ainult 

küsimuste toel; 

jutustus on 

lünklik ja 

sõnavaene. Ei 

arvesta 

suhtlusolukorda 

ja adressaati. 

 

Ei tunne õigekirjutuse aluseks 

olevaid õpitud põhimõisteid ja 

reegleid. 

Kirjutamisel ei järgi, ei oska 

kasutada õpitud 

õigekirjajuhiseid ja 

üksikkeelendeid. Tööd on 

vormistatud lohakalt, on palju 

sodimist. Tähekujude ja 

tähtede seostamisel on palju 

ebatäpsusi, käekiri pole tihti 

loetav. Kirjalike 

keeleülesannete täitmisel teeb 

palju vigu. Ei suuda 

moodustada terviklauseid ja 

lauseid seostada. 

Ei suuda ilma abimaterjalita 

õnnitlust kirjutada. 

 

3. Keeleoskuse taotletav tase 3. klassi lõpus  

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A1.2. A.1.1. A 1.2. A1.1. 

 

Kujundav hindamine annab õpilasele võimalust õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. 

Õppimise ajal analüüsib õppija õpetaja juhendamisel: 

1) oskusi ja teadmisi, mida ta on enda arvates hästi omandanud; 

2) oskusi või teadmisi, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema. 

 

Hindamine ja hinnangud II kooliastmes 

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Sõnalises hinnangus rõhutatakse eelkõige seda, mida 

õpilane on hästi teinud. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, ei soovitata II kooliastmes 

teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 

Õpilane õpib koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut oma 

teadmistele ja oskustele. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle 

õpitavas võõrkeeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.  

Keeleoskuse taotletav tase 6. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

A2.2 A2.2 A2.2 A2.2 

 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5.  
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Hindamine ja hinnangud III kooliastmes 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal õppeveerandil saab õpilane 

tagasisidet hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis hõlmavad 

erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt). Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha mitte rohkem kui neli õppeaastas.  

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ja oskustele 

hinnangu. Õpilane annab õpetaja juhendamisel hinnangu õppele ning oma tööle õpitavas võõrkeeles.  

Keeleoskuse taotletav tase 9. klassi lõpus: 

Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine 

B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 

 

Osaoskuste õpitulemused esitatakse punktis 5.  

 

(1)  4. – 9.klassides oskuste ja teadmiste hindamisel kasutatakse viiepallist süsteemi: 

6) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja 

õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes 

on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

7) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

8) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse 

tööd nii, et hindega „3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust.  

9) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui 

kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 

hindega „2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 % maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust.  

10) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 
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õpitulemuste osas puudub. kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

 

Tööde hindamise kriteeriumid 

1. Hindeline töö. Iseseisev töö. Uurimis töö.    
«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud. 

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on avalikustatud osaliselt. 

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avalikustatud osaliselt. 

2. Hindeline töö. Ettekanne, referaat, esitlus. 

«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avatud ja esitatud suuliselt. 

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avatud aga esitatud lugemisega.  

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avatud osaliselt, ei esitatud suuliselt. 

3. Hindeline töö. Paaris töö.  
«5» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud, oskab oma teadmisi ja oskusi suuliselt 

väljendada. 

«4» Töö vormistatud õigesti, teema on täielikult avalikustatud aga on esitatud lugemisega.  

«3» Töö vormistatud ebakorrektselt, teema on avalikustatud osaliselt, vähe osaleb koostöös, ei saa 

oma mõtted väljendada 

4. Hindeline töö. Test. Kontrolltöö.  

90% -100% - «5» («väga hea») 

75% - 89% - «4» («hea») 

50% - 74% - «3» («rahuldav») 

20% - 49% - «2» («puudulik»)   

0% - 19%  - «1» («nõrk»)          
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Ainevaldkond „Matemaatika”                                                                                       LISA 3 

 

1. Üldalused 

 

1.1. Matemaatikapädevus  

Matemaatika õpetamise eesmärgiks on kujundada põhikooliõpilastes eakohane 

matemaatikapädevus, see tähendab suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja 

meetodeid erinevates ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades 

ning mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust; oskus püstitada 

probleeme, leida sobivaid lahendusstrateegiaid ja neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja 

kontrollida tulemuse tõesust, loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid 

esitusviise kasutada ja neist aru saada.    

Matemaatika õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest;  

2) tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid;  

3) arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;  

4) kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid;  

5) oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina;  

6) kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;  

7) oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;  

8) rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

9) teab ainevaldkonnaga seotud erialasid ja ameteid ning hindab oma võimeid ja huvi siduda 

tulevased õpingud matemaatikaga seotud valdkondadega.   

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonda kuulub õppeainena matemaatika, mida õpitakse 1.– 9. klassini.  

Matemaatika nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine:  

I kooliaste – 10 nädalatundi  

II kooliaste – 13 nädalatundi  

III kooliaste – 13 nädalatundi  

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse klasside kaupa kindlaks kooli 

õppekavas arvestusega, et taotletavad õpitulemused ja õppe-kasvatuseesmärgid on saavutatavad. 

Õppesisu käsitlemises teeb aineõpetaja valiku arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

valdkonnapädevused ja üldpädevused on saavutatavad.  

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus  

Matemaatika tegeleb mudelitega, seoste kirjeldamise ning meetodite väljatöötamisega. Põhikooli 

matemaatikaõpetus annab õpilastele valmisoleku mõista ning kirjeldada loogilisi, kvantitatiivseid ja 

ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril ja peastarvutamise 

oskus, tutvutakse tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse matemaatiliselt seoseid 

kirjeldama. Omandatakse vajalikud algebra põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus ümbritsevate 

juhuslike sündmuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest. Põhikooli matemaatikakursuses 

omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes.  

Õpet üles ehitades pööratakse erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja 

loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste aktiivse mõttetöö 

olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased ahaa-

elamuse kaudu kogeda edu ja avastamisrõõmu. Õppeprotsessis kasutatakse info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi.   
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1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Matemaatika õppimise kaudu kujundatakse ja arendatakse matemaatilise pädevuse kõrval kõiki 

riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus.Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, milles õpilased 

saavad tutvuda eri maade ja ajastute matemaatiliste avastustega. Õpilasi suunatakse tunnetama 

loogiliste mõttekäikude elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri 

ning loodusega. Matemaatika õppimine arendab õpilastes selliseid iseloomuomadusi nagu 

sihikindlus, püsivus, visadus, täpsus ja tähelepanelikkus, samuti õpetab distsipliini järgima. 

Lahendades matemaatikaülesandeid, tekib huvi ümbritseva vastu ning arusaamine loodusseadustest. 

Õpilased õpivad märkama matemaatika seotust igapäevaeluga, aga ka aru saama, et matemaatika 

alusteadmised aitavad paremini teisi teadusi mõista.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse 

selleteemaliste ülesannete lahendamise kaudu. Paaris- ja grupitöödega arendatakse õpilastes 

koostöö- ja vastastikuse abistamise oskusi, kasvatatakse sallivust erinevate matemaatiliste 

võimetega õpilaste suhtes.  

Enesemääratluspädevus. Matemaatikas on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva 

ülesannete lahendamise kaudu võimaldatakse õpilastel hinnata ja arendada oma matemaatilisi 

võimeid.  

Õpipädevus. Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada õpimaterjali sügavuti ning saada 

kõigest aru. Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete 

otsimise ja tulemuste kriitilise hindamise oskust. Oluline on ka üldistamise ja analoogia kasutamise 

oskus, samuti oskus kanda õpitud teadmised üle elus ette tulevatesse olukordadesse. Osa 

matemaatikateadmistest peaks õpilane saama uurimusliku õppetöö kaudu ja interneti võimalusi 

kasutades.   

Suhtluspädevus. Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja 

täpselt. Eelkõige toimub see hüpoteese sõnastades ning ülesande lahendust vormistades. 

Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada olulist ebaolulisest ja otsida 

välja etteantud suuruse leidmiseks vajalik info. Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek 

eri viisidel (tekst, graafik, tabel, diagramm, valem) esitatud infot mõista, seostada ja edastada.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus.Matemaatikas arendatakse oskusi, 

mis on aluseks tõenduspõhiste otsuste tegemisel. Õpitakse tundma andmete töötlemise, mõõtmise, 

võrdlemise, liigitamise, süstematiseerimise meetodeid ja tehnikaid.   

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuspädevust arendatakse eluliste andmetega ülesannete 

lahendamise kaudu. Erinevate lahendusteede leidmine arendab paindlikku mõtlemist ning ideede 

genereerimise oskust.  

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

 

1.5. Matemaatika lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õppega kahel viisil. Õpilastel kujuneb teistes 

ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaam matemaatikast 

kui oma universaalse keele ja meetoditega baasteadusest, mis toetab teisi ainevaldkondi. Teiste 

ainevaldkondade ja igapäevaeluga seotud ülesannete kasutamine annab õpilastele ettekujutuse 

matemaatika rakendamise võimalustest.   
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Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakseoskust väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii 

suuliselt kui ka kirjalikult, luuakse tekste, sealhulgas tabeleid, graafikuid jm ning õpitakse neid 

tõlgendama ja esitama. Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ja matemaatika 

oskussõnavara ning järgima õigekeelsusnõudeid. Tekstülesandeid lahendades arendatakse 

funktsionaalset lugemisoskust, sealhulgas visuaalselt esitatud infost arusaamist. Juhitakse 

tähelepanu arvsõnade õigekirjale, teksti, graafiku, tabeli jm teabe korrektsele vormistusele. 

Selgitatakse võõrkeelse algupäraga matemaatilisi mõisteid ning võõrkeeleoskust arendatakse 

lisamaterjali otsimisel ja kasutamisel.  

Loodusained. Tihedat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. 

Niisuguse koostöö viljakus oleneb ühelt poolt matemaatikaõpetaja teadmistest teistes valdkondades 

õpetatava ainese kohta ning teiselt poolt loodusainete õpetajate arusaamadest ja oskustest oma 

õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil kasutada. Uurimuslik õpe 

loodusainetes eeldab, et õpilased oskavad vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud andmeid 

analüüsida ning vaatluste ja eksperimentide tulemusi graafiliselt, diagrammide ja tabelitena esitleda.   

Sotsiaalained. Ülesannete lahendamise kaudu arendatakse oskust infot mõista ja valida: eristada 

olulist ebaolulisest, leida (tekstist, jooniselt jm) probleemi lahendamiseks vajalikud andmed. 

Ülesande lahendust vormistades, hüpoteese ja teoreeme sõnastades arendatakse oma mõtete selge, 

lühida ja täpse väljendamise oskust. Koos matemaatikamõistetega saab anda õpilastele teavet 

sellistel olulistel ühiskonda puudutavatel teemadel nagu rahvastiku struktuur ja erinevate 

sotsiaalsete gruppide osakaal selles, üksikisiku ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid, viivised, 

kiirlaenu võtmise ohud, promilli ja protsendipunkti kasutamine igapäevaelus jne. 

Sotsiaalvaldkonnast pärinevaid andmeid kasutatakse statistikat puudutavate matemaatikateemade 

puhul. Õpitakse kasutama erinevaid teabekeskkondi (hindama õpitu põhjal näiteks meedias 

avaldatud diagrammide tõele vastavust), tutvutakse kehtiva maksusüsteemiga. Loogiline arutlus ja 

faktidele toetuv mõtlemine aitavad inimestel elus õigeid otsuseid teha. Praktilised tööd, rühmatööd 

ja projektides osalemine kujundavad koostöövalmidust, üksteise toetamist ja üksteisest 

lugupidamist.  

Kunstiained. Kunst ja geomeetria (joonestamine, mõõtmine) on tihedalt seotud. Kunstipädevuse 

kujunemist saab toetada geomeetria rakendusi demonstreeriva materjaliga sellistest 

kunstivaldkondadest nagu arhitektuur, ruumikujundus, ornamentika, disain jne. Geomeetriamõisted 

võivad olla aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsil. Kujundite oluliste tunnuste 

liigitamine ja sümbolite kasutamine on kunsti lahutamatu osa, nagu ka piltidel olevate esemete-

nähtuste tunnuste võrdlemine ja liigitamine. Lõimingu tulemusel oskavad  õpilased märgata 

arvutiprogrammidega joonistatud graafikute ilu, näha erinevate geomeetriliste kujundite ilu oma 

kodus ja looduses, vajaduse korral leida tuttavate kujundite pindala ja ruumala.  

Muusikas väljendatakse intervalle, taktimõõtu ja noodivältust harilike murdudena.  

Tehnoloogia. Käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundides tehakse tööde 

kavandamisel ja valmistamisel praktilisi mõõtmisi ja arvutusi, loetakse ja tehakse jooniseid jne.  

Kehaline kasvatus. Arvandmete tõlgendamise oskus väljendub sporditulemuste võrdlemises ja 

edetabelites esitatava info mõistmises. Tekstülesannete kaudu selgitatakse tervislike eluviiside, 

liikumise ja sportimise tähtsust inimese tervisele, samuti meditsiinisaavutuste olulisust. 

Objektiivsete arvandmete alusel saab hinnata oma tervisekäitumist, näiteks suhkru kogust 

toiduainetes, liikluskäitumist (kiirus, pidurdusteekond, nähtavus) jm. Füüsiline tegevus ja liikumine 

aitavad kaasa ühikute ja mõõtmissüsteemidega seotud põhimõistete omandamisele. Ühe 

matemaatikas käsitletava tegelikkuse mudeli ehk kaardi järgi orienteerumise oskust õpitakse 

kehalise kasvatuse tundides. Järjepidevus, täpsus ning kõige lihtsama ja parema lahenduskäigu 

leidmine on nii matemaatika kui ka spordi lahutamatu osa.   
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1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Õppekava üldosas esitatud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses eelkõige 

õppetegevuse sihipärase korraldamise ja viidete tegemise kaudu käsitletava aine juures.   

Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine. Matemaatika õppimisel tajutakse õppimise vajadust ning 

areneb iseseisva õppimise oskus. Matemaatikatundides kujundatakse võimet abstraktselt ja 

loogiliselt mõelda. Oma võimete realistlik hindamine on üks olulisemaid edasise karjääri 

planeerimise tingimusi. Õpilasi suunatakse arendama oma õpi-, suhtlemis-, koostöö-, otsustamis- ja 

infoga ümberkäimise oskusi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt 

ettevõtte külastused, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid ja erialasid. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Matemaatikaülesannetes saab kasutada reaalseid andmeid 

keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist keskkonda 

ning õpetatakse seda väärtustama. Võimalikud on õueõppetunnid. Õpilased õpivad võtma isiklikku 

vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama sellekohaseid väärtushinnanguid ja 

käitumisnorme. Kujundatakse objektiivsele informatsioonile rajatud kriitilist mõtlemist ning 

probleemide lahendamise oskust. Faktidele toetudes hinnatakse keskkonna ja inimarengu 

perspektiive. Selle teema käsitlemisel on tähtsal kohal protsentarvutus, statistikaelemendid ning 

muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Matemaatikat ja teisi õppeaineid lõimivate ühistegevuste 

(uurimistööd, rühmatööd, projektid) kaudu arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust 

teiste inimeste tegevuse ja arvamuste suhtes. Protsentarvutuse ja statistikaelementide käsitlemine 

võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate arvnäitajate 

tähendusest.  

Kultuuriline identiteet. Matemaatika on nii maailma- kui ka rahvuskultuuri osa. Tänapäevane 

elukeskkond ei saa eksisteerida matemaatikata. Sellele saab tähelepanu juhtida matemaatika ajaloo 

tutvustamise, ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamise kaudu jne. Protsentarvutuse ja 

statistika abil kirjeldatakse mitmekultuurilises ühiskonnas toimuvaid protsesse (erinevad rahvused, 

usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jne).   

Teabekeskkond. Teabekeskkonnaga seondub oskus esitada ja mõista eri vormis infot (joonis, pilt, 

valem, mudel). Meediamanipulatsioonide adekvaatset tajumist toetavad matemaatikakursuse 

ülesanded, milles kasutatakse statistilisi protseduure ja protsentarvutusi. Õpilast suunatakse teavet 

kriitiliselt analüüsima.   

Tehnoloogia ja innovatsioon. Matemaatikakursuse lõimimise kaudu tehnoloogia ja loodusainetega 

tutvustatakse tehnoloogilisi protsesse ning modelleerimist. Tegevusi kavandades ja ellu viies ning 

lõpptulemusi hinnates teeb õpilane mõõtmisi ja arvutusi, kasutab õppimise ja oma töö tõhustamiseks 

IKT vahendeid. Matemaatikaõppes saab rakendada mitmesugust õpitarkvara.   

Loodusteadused ja tehnoloogia.Ülesannete lahendamisel õpitakse kasutama tehnoloogilisi 

abivahendeid, mõistma matemaatika olulisust teaduse ja tehnoloogia arengus.  

Tervis ja ohutus. Matemaatikaõpetuses saab lahendada ohutus- ja tervishoiuandmeid sisaldavaid 

ülesandeid (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite liikumisega seotud tekstülesanded, muud 

riskitegureid sisaldavate andmetega ülesanded ja graafikud).   

Väärtused ja kõlblus. Matemaatika on jõukohane, kui õpilane arendab endas süstemaatilisust, 

järjekindlust, püsivust, täpsust, korrektsust ja kohusetunnet. Õpetaja eeskujul kujundavad õpilased 

tolerantset suhtumist erinevate võimetega kaaslastesse. Matemaatika õppimine ja õpetamine peab 

pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid emotsioone.   

1.7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 
Õppetegevust kavandades ja korraldades:  
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1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine õpetamise eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;   

2) taotletakse, et õpilaste õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

jooksul ühtlaselt ning jätab neile piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda;  

3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;   

4) rakendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi ning 

õppematerjale ja vahendeid;   

5) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, seejuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;  

6) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetoditel: 

iseseisev töö, vestlus, arutelu, diskussioon, paaristöö, projektõpe, rühmatöö;  

7) luuakse võimalused koostada referaat, õpimapp ja uurimistöö, sooritada praktilisi mõõtmistöid 

jne;  8) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, asutused, õueõpe jm.  

Õppesisu ja -tegevuse kavandamisel lähtutakse mõtlemise hierarhilistest tasanditest:  

1) faktide, protseduuride ja mõistete teadmine (meenutamine, äratundmine, info leidmine, 

arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine);  

2) teadmiste  rakendamine  (meetodite  valimine,  matemaatilise  info  eri 

 viisidel  esitamine, modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine);   

3) arutlemine (põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 

harjumuspäratute ülesannete lahendamine).  

 

1.8. Hindamise alused 

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise 

täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas.  

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul 

keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kokkuvõtval 

hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete 

puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.  

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond 

1. Kool korraldab õppe klassis, kus on tahvlile joonestamise vahendid.  

2. Kool võimaldab kasutada:   

1) klassiruumis taskuarvutite komplekti;   

2) tasandiliste ja ruumiliste kujundite komplekti;   

3) vajaduse korral klassis internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite komplekti 

arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta;  

4) esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks.  

 

2. Ainekava  

2.1. Matemaatika  

2.1.1. Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Aine õppe- ja kasvatuseesmärgid valdkonnapädevuse kujundamiseks lähtuvad ainevaldkonna 

pädevustest.  

2.1.2. Matemaatika õppeaine kirjeldus  
Õppeaine kirjeldus lähtub ainevaldkonna kirjeldusest.  

2.1.3. Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes   
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 3. klassi lõpetaja:  

1) saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada;   

2) loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;   

3) loeb, mõistab ja  selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste;   

4) kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;  

5) märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või 

geomeetriliste  

kujundite abil;   

6) kasutab digitaalseid õppematerjale;  

7) mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga.  

 

2.1.4. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes  

Arvutamine 

 Õpitulemused  
Õpilane:  

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve 0–10 000;  

2) esitab arvu üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana;  

3) loeb ja kirjutab järgarve;   

4) liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires;  

5) valdab korrutustabelit (korrutab ja jagab peast ühekohalise arvuga 100 piires);   

6) teab nelja aritmeetilise tehte liikmete ja tulemuste nimetusi;  

7) leiab võrdustes tähe arvväärtuse proovimise või analoogia põhjal;   

8) määrab õige tehete järjekorra avaldises (sulud, korrutamine/jagamine, 

liitmine/lahutamine).  

 

Õppesisu  
Arvud 0–10 000, nende esitus üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana. Võrdus ja 

võrratus. Arvude võrdlemine ja järjestamine. Järgarvud. Paaris- ja paaritud arvud.  

Arvude liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine peast 100 piires. Liitmine ja lahutamine 

kirjalikult 10 000 piires. Liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte komponentide nimetused 

(liidetav, summa; vähendatav, vähendaja, vahe; tegur, korrutis; jagatav, jagaja, jagatis). Liitmise ja 

lahutamise ning korrutamise ja jagamise vahelised seosed. Korrutamise seos liitmisega.   

Peast- ja kirjaliku arvutamise eeskirjad. Täht arvu tähisena. Tähe arvväärtuse leidmine võrdustes. 

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate arvutusoskuste harjutamiseks.  

 

Mõõtmine ja tekstülesanded  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) selgitab murdude ½, 1/3, 1/4 ja 1/5 tähendust, leiab nende murdude põhjal osa arvust;   

2) kasutab mõõtes sobivaid mõõtühikuid, kirjeldab mõõtühikute suurust endale tuttavate suuruste 

kaudu;  

3) hindab looduses kaugusi ning lahendab liiklusohutusülesandeid;  

4) tunneb kella ja kalendrit ning seostab neid teadmisi oma elu tegevuste ja sündmustega;   

5) teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid (valdavalt ainult naaberühikuid);  

6) arvutab nimega arvudega (lihtsamad juhud);  

7) analüüsib ja lahendab iseseisvalt eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid ning hindab 

õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust;  

8) koostab ühetehtelisi tekstülesandeid.  
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Õppesisu  
Pikkusühikud millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter. Pikkusühikute seosed. 

Massiühikud gramm, kilogramm, tonn. Massiühikute seosed.   

Ajaühikud sekund, minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta, sajand. Ajaühikute seosed. Kell ja 

kalender.  Käibivad rahaühikud. Rahaühikute seosed. Mahuühik liiter. Temperatuuriühik kraad. 

Termomeeter, selle skaala. Nimega arvude liitmine.    

Tekstülesannete analüüsimine ja lahendamine. Tulemuste reaalsuse hindamine. Tekstülesannete 

koostamine. Arvutiprogrammide kasutamine ühikute teisendamise harjutamiseks.  

 

Geomeetrilised kujundid  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) eristab lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, 

ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus) ja nende 

põhilisi elemente;   

2) leiab ümbritsevast õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid;  

3) rühmitab geomeetrilisi kujundeid nende ühiste tunnuste alusel;   

4) mõõdab lõigu pikkuse ja joonestab etteantud pikkusega lõigu;   

5) joonestab ristküliku ja ruudu;   

6) joonestab võrdkülgse kolmnurga ning ringjoone;  

7) mõõdab õpitud hulknurkade külgede pikkused ja arvutab nende ümbermõõdu;   

8) arvutab murdjoone pikkuse.   

Õppesisu  
Punkt, sirglõik, sirge. Lõigu pikkus. Antud pikkusega lõigu joonestamine. Murdjoon, selle pikkus.   

Kolmnurk ja nelinurk, nende tipud, küljed ja nurgad. Täisnurk. Ruut ja ristkülik. Võrdkülgne 

kolmnurk ning selle joonestamine joonlaua ja sirkliga.   

Ring ja ringjoon, keskpunkt ja raadius. Etteantud raadiusega ringjoone joonestamine.   

Kuup, risttahukas, kera, silinder, koonus, kolm- ja nelinurkne püramiid; nende põhilised elemendid 

(servad, tipud, tahud eristamise ja äratundmise tasemel). Geomeetrilised kujundid igapäevaelus.  

 

2.1.5. Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes    

6. klassi lõpetaja:  

1) kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitusviisilt 

teisele;   

2) liigitab objekte ja nähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid mitme tunnuse järgi;  

3) tunneb probleemülesande lahendamise üldist skeemi;  

4) teab, et ülesannetel võib olla erinevaid lahendusteid, ja valib neist endale sobiva;  

5) põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib nende õigsust;  

6) kasutab arvutusvahendeid arvutamiseks ja tulemuste kontrollimiseks;  

7) kasutab enda jaoks sobivaid õpimeetodeid, vajaduse korral otsib abi ja infot erinevatest 

teabeallikatest.  

  

2.1.6. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes  

Arvutamine 

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb naturaalarve (kuni miljardini), täisarve ning positiivseid 

ratsionaalarve;  
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2) tunneb tehete omadusi ning tehete liikmete ja tulemuste seoseid;  

3) kirjutab naturaalarve järkarvude summana, arvutab peast ja kirjalikult täisarvude ning 

positiivsete ratsionaalarvudega, rakendab tehete järjekorda;   

4) sõnastab ja kasutab jaguvustunnuseid (2-, 3-, 5-, 9- ja 10-ga);   

5) eristab paaris- ja paarituid arve;   

6) kasutab harilike murdudega tehteid sooritades ühiskordse ja ühisteguri leidmist;  

7) ümardab arvu etteantud täpsuseni;  

8) leiab arvu ruudu, kuubi, vastandarvu, pöördarvu ja absoluutväärtuse;  

9) tunneb harilikku ja kümnendmurdu ning kujutab neid arvkiirel, kujutab joonisel harilikku 

murdu osana tervikust;  

10) teisendab hariliku murru kümnendmurruks, lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks ning 

leiab hariliku murru kümnendlähendi;  

11) kasutab digitaalseid õppematerjale ja arvutiprogramme nii õpetaja juhendusel kui ka 

iseseisvalt.  

Õppesisu  
Naturaalarvud 0–1 000 000 000 ja nende esitus (järguühikud, järkarvud). Paaris- ja paaritud arvud. 

Alg- ja kordarvud.  Jaguvustunnused (2-, 3-, 5-, 9- ja 10-ga). Naturaalarvu vastandarv ja pöördarv. 

Täisarvud. Arvu absoluutväärtus. Harilik ja kümnendmurd ning nende teisendamine. Neli põhitehet 

täisarvude ja positiivsete ratsionaalarvude vallas. Ümardamine ja võrdlemine. Rooma numbrite 

lugemine ja kirjutamine. Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks  

 

Andmed ja algebra  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) tunneb protsendi mõistet ja leiab osa tervikust;   

2) lahendab ja koostab mitmetehtelisi tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab tulemust;  

3) joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi, loeb 

teljestikus asuva punkti koordinaate;   

4) loeb ja joonistab temperatuuri ning liikumise graafikut;  

5) lihtsustab ühe muutujaga avaldisi ning arvutab tähtavaldise väärtuse;  

6) leiab antud arvude seast võrrandi lahendi, lahendab lihtsamaid võrrandeid;   

7) kogub lihtsa andmestiku, koostab sagedustabeli ning arvutab aritmeetilise keskmise;  

8) illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga;  

9) loeb andmeid tulp- ja sektordiagrammilt.  

Õppesisu  
Protsent, osa leidmine tervikust.   

Koordinaatteljestik, temperatuuri ja liikumise graafik. Kiirus.  

Arv- ja tähtavaldis. Tähtavaldise väärtuse arvutamine. Valem. Võrrand. Arvandmete kogumine ja 

korrastamine. Skaala. Sagedustabel. Diagrammid (tulp-, sirglõik- ja sektordiagramm). Aritmeetiline 

keskmine. Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.  

 

Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) teab ning teisendab pikkus-, pindala-, ruumala- ja ajaühikuid;  

2) teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda ülesandeid lahendades;  

3) joonestab ning tähistab punkti, sirge, kiire, lõigu, murdjoone, ristuvad, lõikuvad ja paralleelsed 

sirged, ruudu, ristküliku, kolmnurga, ringi;  
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4) joonestab, liigitab ja mõõdab nurki (täisnurk, teravnurk, nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad, 

tippnurgad);  

5) konstrueerib sirkli ja joonlauaga lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja ning sirge suhtes 

sümmeetrilisi kujundeid;  

6) toob näiteid õpitud geomeetriliste kujundite ning sümmeetria kohta arhitektuurist ja kujutavas 

kunstist, kasutades IKT võimalusi (internetiotsing, pildistamine);   

7) rakendab ülesandeid lahendades kolmnurga sisenurkade summat;   

8) liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab 

kolmnurga pindala;  

9) arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala;  

10) arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja ruumala.   

Õppesisu  
Lihtsamad geomeetrilised kujundid (punkt, sirge, lõik, kiir, murdjoon, nurk).  

Nurkade võrdlemine, mõõtmine, liigitamine. Plaanimõõt. Sirgete lõikumine, ristumine, paralleelsus. 

Kõrvunurgad ja tippnurgad. Sümmeetria sirge suhtes. Lõigu keskristsirge ja nurgapoolitaja.   

Kolmnurk ja selle elemendid. Kolmnurkade liigitamine, joonestamine ja võrdsuse tunnused. 

Kolmnurga pindala leidmine aluse ja kõrguse abil.   

Ringjoon, selle pikkus. Ring, selle pindala.  

Ruumilised kujundid (kuup ja risttahukas).  

 

2.1.7. Matemaatika õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes   

 9. klassi lõpetaja:  

1) koostab ja rakendab eri eluvaldkondade ülesandeid lahendades sobivaid matemaatilisi 

mudeleid;  

2) püstitab hüpoteese ja kontrollib neid, üldistab ning arutleb loogiliselt, põhjendab väiteid;  

3) kasutab matemaatiliste seoste uurimisel arvutiprogramme ja muid abivahendeid;   

4) näeb seoseid erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning loob neist süsteemi;  

5) hindab oma matemaatilisi teadmisi ja oskusi ning arvestab neid edasist tegevust kavandades.  

 

2.1.8. Matemaatika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  

Arvutamine ja andmed 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) liidab, lahutab, korrutab, jagab ja astendab naturaalarvulise astendajaga ratsionaalarve peast, 

kirjalikult ja taskuarvutiga ning rakendab tehete järjekorda;  

2) kirjutab suuri ja väikseid arve standardkujul;  

3) ümardab arve etteantud täpsuseni;   

4) selgitab naturaalarvulise astendajaga astendamise tähendust ning kasutab astendamisreegleid;  

5) selgitab arvu ruutjuure tähendust ja leiab peast või taskuarvutil ruutjuure;  

6) moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste 

ja suhteliste sageduste tabeli ning iseloomustab statistilist kogumit aritmeetilise keskmise 

järgi;  

7) selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosuse. 

Õppesisu  
Arvutamine ratsionaalarvudega. Arvu 10 astmed (ka negatiivne täisarvuline astendaja). Arvu 

standardkuju.  

Naturaalarvulise astendajaga aste. Arvu ruutjuur.  
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Statistiline kogum ja selle karakteristikud (sagedus, suhteline sagedus, aritmeetiline keskmine). 

Tõenäosuse mõiste.  

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.  

 

Protsent   

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) leiab terviku protsentides antud osamäära järgi;   

2) väljendab murruna antud osa protsentides;   

3) leiab, mitu protsenti moodustab üks arv teisest;  

4) määrab suuruse kasvamist ja kahanemist protsentides;  

5) tõlgendab igapäevaelus ja teistes õppeainetes ette tulevaid protsentides väljendatavaid suurusi, 

sealhulgas laenudega (ainult lihtintress) seotud kulutusi ja ohte;  

6) arutleb maksude olulisuse üle ühiskonnas.  

Õppesisu  
Protsendi mõiste ja osa leidmine tervikust (kordavalt). Promilli mõiste. Terviku leidmine protsendi 

järgi. Jagatise väljendamine protsentides. Protsendipunkt. Kasvamise ja kahanemise väljendamine 

protsentides. Protsentides muutuse eristamine muutusest protsendipunktides.  

Arvutiprogrammide kasutamine nõutavate oskuste harjutamiseks.  

 

Algebra   

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) korrastab üks- ja hulkliikmeid, liidab, lahutab ning korrutab üks- ja hulkliikmeid ning jagab 

üksliikmeid ja hulkliiget üksliikmega;  

2) tegurdab hulkliikmeid (toob sulgude ette, kasutab abivalemeid, tegurdab ruutkolmliiget);  

3) taandab ja laiendab algebralist murdu ning liidab, lahutab, korrutab ja jagab algebralisi murde;  

4) lihtsustab kahetehtelisi ratsionaalavaldisi;  

5) lahendab võrrandi põhiomadusi kasutades lineaar- ja võrdekujulisi võrrandeid;  

6) lahendab lineaarvõrrandisüsteeme;    

7) lahendab täielikke ja mittetäielikke ruutvõrrandeid;  

8) lahendab tekstülesandeid võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.  

Õppesisu  
Üksliige ja hulkliige. Tehted üksliikmete ja hulkliikmetega.   

Ruutude vahe, summa ruudu ja vahe ruudu valemid.  

Võrrandi põhiomadused. Lineaarvõrrand. Lineaarvõrrandisüsteem. Täielik ja mittetäielik 

ruutvõrrand. Võrdekujuline  võrrand.  Võrdeline  jaotamine.  Arvutiprogrammide 

 kasutamine  võrrandite  ja lineaarvõrrandisüsteemide lahendamisel.   

Algebraline murd. Tehted algebraliste murdudega.  

Tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrrandisüsteemide abil.   

 

Funktsioonid  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) selgitab eluliste näidete põhjal võrdelise sõltuvuse tähendust;   

2) joonestab valemi järgi funktsiooni graafiku (nii käsitsi kui ka arvutiprogrammiga) ning loeb 

graafikult funktsiooni ja argumendi väärtusi;  
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3) selgitab (arvutiga tehtud dünaamilisi jooniseid kasutades) funktsiooni graafiku asendi ja kuju 

sõltuvust funktsiooni avaldises olevatest kordajatest (ruutfunktsiooni korral ainult ruutliikme 

kordajast ja vabaliikmest);  

4) selgitab nullkohtade tähendust ning leiab nullkohad graafikult ja valemist;  

5) loeb jooniselt parabooli haripunkti ja arvutab parabooli haripunkti koordinaadid.  

 

 

 

 

Õppesisu  

Muutuv suurus, funktsioon. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus. Praktiline töö: võrdelise ja 

pöördvõrdelise seose määramine (nt liikumisel teepikkus, ajavahemik, kiirus).  Lineaarfunktsioon. 

Ruutfunktsioon.   

 

Geomeetria 

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) joonestab ja konstrueerib (käsitsi ja arvutiga) tasandilisi kujundeid etteantud elementide järgi;   

2) arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala;  

3) teab kujundeid, kolmnurga ja trapetsi kesklõiku, kolmnurga mediaani, kolmnurga ümber- ja  

siseringjoont ning kesk- ja piirdenurka;  

4) kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal;  

5) eristab teoreemi, eeldust, väidet ja tõestust, selgitab mõne teoreemi tõestuskäiku;  

6) lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid;  

7) leiab täisnurkse kolmnurga joonelemendid;  

8) kasutab probleemülesandeid lahendades kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust;  

9) kasutab seaduspärasusi avastades ja hüpoteese püstitades infotehnoloogilisi vahendeid.  

  

Õppesisu  
Definitsioon, teoreem, eeldus, väide, tõestus.   

Hulknurgad (kolmnurk, rööpkülik, trapets, korrapärane hulknurk), nende ümbermõõt ja pindala.   

Ring ja ringjoon. Kesknurk. Piirdenurk, Thalese teoreem. Ringjoone puutuja.   

Kolmnurga ning korrapärase hulknurga sise- ja ümberringjoon. Sirgete paralleelsuse tunnused. 

Kolmnurga ja trapetsi kesklõik. Kolmnurga mediaan ja raskuskese. Kolmnurkade sarnasuse 

tunnused. Hulknurkade sarnasus.   

Maa-alade plaanistamine. Pythagorase teoreem. Teravnurga trigonomeetrilised funktsioonid.   

Ruumilised kujundid (püströöptahukas, püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera), nende pindala 

ja ruumala.  

 

2.1.9. Hindamine 

 

Matemaatika õpitulemusi hinnates võetakse aluseks: tunnetusprotsessid ning nende hierarhiline 

ülesehitus. 

1. Faktide, protseduuride ja mõistete teadmine: meenutamine, äratundmine, informatsiooni 

leidmine, arvutamine, mõõtmine, klassifitseerimine/järjestamine. 

2. Teadmiste rakendamine: meetodite valimine, matemaatilise info eri viisidel esitamine, 

modelleerimine, rutiinsete ülesannete lahendamine. 



127 
 

3. Arutlemine: põhjendamine, analüüs, süntees, üldistamine, tulemuste hindamine, 

mitterutiinsete ülesannete lahendamine. 

 

Hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. 

 

Kujundav hindamine annab infot ülesannete üldise lahendamisoskuse ja matemaatilise mõtlemise 

ning õpilase suhtumise kohta matemaatikasse. Kujundav hindamine on mittenumbriline. 

 Õppetunni või muu õppetegevuse ajal antakse õpilasele tagasisidet aine ja ainevaldkonna 

teadmistest ja oskustest ning õpilase hoiakutest ja väärtustest. 

 Koostöös kaaslaste ja õpetajaga saab õpilane seatud eesmärkide ja õpitulemuste põhjal 

täiendavat, julgustavat ning konstruktiivset tagasisidet oma tugevuste ja nõrkuste kohta. 

 Praktiliste tööde ja ülesannete puhul ei hinnata mitte ainult töö tulemust, vaid ka protsessi. 

 Kirjalikke ülesandeid hinnates parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

 

Kokkuvõtva hindamise korral võrreldakse õpilase arengut õppekavas toodud oodatavate tulemustega, 

kasutades numbrilist hindamist. Õpilaste teadmisi ja oskusi kontrollitakse kolmel tasemel:  

 teadmine 

 rakendamine 

 arutlemine 

 

Matemaatika teadmised ja oskused hinnatakse suuliste ja kirjalikete tööde tulemuste järgi (suuline 

vastus, kontrolltöö, iseseisev töö, grupitöö, töö paarides, test). 

 

Teadmiste ja oskuste hinnates kasutatakse hinde viie palli süsteemis vastavalt reeglitele: 

 

1) hindega „5“ ehk „väga hea“ hinnatakse suulist vastust, kirjalikku või praktilist tööd, praktilist 

tegevust või selle tulemust (edaspidi õppimise tulemus), mis täiesti vastab õppekava nõudmistele. Kui 

hindamisel kasutatakse puntkiarvestust, hindega „5“ hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

 

2) hindega „4“ ehk „hea“ hinnatakse õpitulemust, mis üldiselt vastab õppekava nõudmistele, kuid ei 

ole täis või sisaldab väikesi eksimusi. Kui hindamisel kasutatakse puntkiarvestust, hindega „4“ 

hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

 

3) hindega „3“ ehk „rahuldav“ hinnatakse õpitulemust, mis üldiselt vastab õppekava nõudmistele, 

kuid sisaldab puudumisi ja vigu. Kui hindamisel kasutatakse puntkiarvestust, hindega „3“ hinnatakse 

õpilast, kes on saavutanud 50–74% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

 

4) hindega „2“ ehk „puudulik“ hinnatakse õpitulemust, mis osaliselt vastab õppekava nõudmistele, 

sisaldab puudumisi ja vigu. Kui hindamisel kasutatakse puntkiarvestust, hindega „2“ hinnatakse 

õpilast, kes on saavutanud 20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust. 

 

5) hindega „1“ ehk „nõrk“ hinnatakse õpitulemust, mis ei vasta õppekava nõudmistele. Kui hindamisel 

kasutatakse puntkiarvestust, hindega „1“ hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0–19% maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust. 
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Lisa 4  

 

Ainevaldkond „Loodusained“  
 

1. Üldalused  
 

1.1. Loodusteaduslik pädevus  
Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik 

pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat 

eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid 

objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid 

loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust 

ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist.  

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia 

saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks;  

2) vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid 

protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud 

teadmisi ja oskusi;  

3) oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades 

loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;  

4) oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali 

põhjal järeldusi;  

5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh 

veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust;  

6) oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- 

ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid;  

7) mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud 

elukutseid;  

8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning 

järgib tervislikke eluviise.  

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht   
Loodusainete valdkonna õppeained on loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia. 

Loodusõpetust õpitakse 1.–7. klassis, bioloogiat ja geograafiat alates 7. klassist ning füüsikat ja 

keemiat alates 8. klassist.   

Loodusainete valdkonna ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ning õppesisu koostamisel 

on aluseks võetud arvestuslik nädalatundide jagunemine kooliastmeti ja aineti alljärgnevalt:  

 

I kooliaste 
loodusõpetus    

II kooliaste 

– 3 nädalatundi  

loodusõpetus   

III kooliaste 

– 7 nädalatundi  

loodusõpetus    – 2 nädalatundi 7. 

klassis  

bioloogia    – 5 nädalatundi geograafia  

  – 5 nädalatundi  
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füüsika     – 4 nädalatundi 

keemia     – 4 nädalatundi  

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kooli õppekavas arvestusega, et 

taotletavad õpitulemused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid oleksid saavutatud.  

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  
Valdkonna õppeainetega kujundatakse loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis 

moodustab loodusteadusliku pädevuse. Loodusteaduslikes õppeainetes käsitletakse keskkonna 

bioloogiliste, geograafiliste, keemiliste, füüsikaliste ja tehnoloogiliste objektide ning protsesside 

omadusi, seoseid ja vastastikmõjusid. Loodusainete esitus ning sellega seotud õpilaskeskne 

õppimine tugineb sotsiaalsele konstruktivismile – tervikülevaade loodusteaduslikest faktidest ja 

teooriatest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest omandatakse keskkonnast lähtuvate 

probleemide lahendamise kaudu. Aktiivne loodusvaldkondlik loometöö arendab põhikooli õpilaste 

loodusteaduslikku maailmakäsitlust ning aitab neil valida elukutset.  

Tähtsal kohal on sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnast huvituva õpilase kujundamine, kes 

märkab ja teadvustab keskkonnaprobleeme ning oskab neid lahendada ja langetada pädevaid 

otsuseid. Õppimise keskmes on loodusteaduslike probleemide lahendamine loodusteaduslikule 

meetodile tuginevas uurimuslikus õppes, mis hõlmab objektide või protsesside vaatlust, probleemide 

määramist, taustinfo kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete 

ja vaatluste plaanimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning 

kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist. Sellega kaasneb uurimisoskuste omandamine ning 

õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite areng.   

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui 

terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.  

Loodusõpetus kujundab alusteadmised ja -oskused teiste loodusteaduslike ainete (bioloogia, 

füüsika, geograafia ja keemia) õppimiseks ning loob aluse teadusliku mõtlemisviisi kujunemisele. 

Õpilane õpib märkama ning eesmärgistatult vaatlema elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, 

andmeid koguma ja analüüsima ning nende põhjal järeldusi tegema. Praktiliste tegevuste kaudu 

õpitakse leidma probleemidele erinevaid lahendusi ja analüüsima nende võimalikke tagajärgi.  

Bioloogia kujundab õpilastel tervikarusaama eluslooduse põhilistest objektidest ja protsessidest ning 

elus- ja eluta looduse vastastikustest seostest.  

Geograafia kujundab õpilaste arusaama looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja 

protsessidest, nende ruumilisest levikust ning vastastikustest seostest.  

Füüsikas omandavad õpilased arusaama põhilistest füüsikalistest protsessidest ning loodusseaduste 

rakendamise võimalustest tehnika ja tehnoloogia arengus.  

Keemias omandavad õpilased teadmisi ainete ehitusest ja omadustest, oskusi keemilistes nähtustes 

orienteeruda ning suutlikkuse mõista eluslooduses ja inimtegevuses toimuvate keemiliste protsesside 

seaduspärasusi.  

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

üldpädevused ning valdkonna- ja ainepädevused oleksid saavutatud.  

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  
Loodusainetes saavad õpilased tervikülevaate looduskeskkonnas valitsevatest seostest ja 

vastastikmõjudest ning inimtegevuse mõjust keskkonnale. Loodusainete õpetamise kaudu 

kujundatakse õpilastes kõiki riikliku õppekava üldosas kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes 

eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja käitumise – 

kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad 

sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  
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Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, 

arendatakse huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, 

teadvustatakse loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Õpitakse hindama inimtegevuse mõju looduskeskkonnale, 

teadvustatakse kohalikke ja globaalseid keskkonnaprobleeme ning leitakse neile lahendusi. Olulisel 

kohal on dilemmaprobleemide lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb loodusteaduslike 

seisukohtade kõrval arvestada inimühiskonnaga seotud aspekte – seadusandlikke, majanduslikke 

ning eetilis-moraalseid seisukohti. Sotsiaalset pädevust kujundavad ka loodusainetes rakendatavad 

aktiivõppemeetodid: rühmatöö uurimuslikus õppes ja dilemmaprobleeme lahendades, vaatlus- ja 

katsetulemuste analüüs ning kokkuvõtete suuline esitus.  

Enesemääratluspädevus. Bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese anatoomia, füsioloogia ja 

tervislike eluviiside teemasid, selgitatakse individuaalset energia- ja toitumisvajadust, tervisliku 

treeningu individualiseeritust, haigestumisega seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid 

aspekte.  

Õpipädevus. Erinevate õpitegevuste kaudu arendatakse probleemide lahendamise ja uurimusliku 

õppe rakendamise oskust: õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada 

probleeme ja uurimisküsimusi, plaanida ja teha katseid või vaatlusi ning koostada kokkuvõtteid. 

Õpipädevuse arengut toetavad IKT-põhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud 

tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid.  

Suhtluspädevus. Õppes on tähtsal kohal loodusteadusliku info otsimine erinevatest allikatest, sh 

internetist, leitud teabe analüüs ja tõepärasuse hindamine. Olulisel kohal on vaatlus- ja 

katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja suuline esitus. Ühtlasi 

arendavad kõik loodusained vastavatele teadusharudele iseloomulike mõistete ja sümbolite 

korrektset kasutamist nii abstraktses teaduslikus kui ka konkreetses igapäevases kontekstis.  

Matemaatika-  ja  loodusteaduste-  ning  tehnoloogiaalane  pädevus.

 Õpitakse  mõistma loodusteaduslikke küsimusi, teaduse ja tehnoloogia tähtsust ning mõju 

ühiskonnale, kasutama uut tehnoloogiat ja tehnoloogilisi abivahendeid õppeülesandeid lahendades 

ning tegema igapäevaelus tõenduspõhiseid otsuseid. Kõigis loodusainetes koostatakse ja 

analüüsitakse arvjooniseid, võrreldakse ning seostatakse eri objekte ja protsesse. Uurimusliku õppe 

vältel esitatakse katse- või vaatlusandmeid tabelitena ja arvjoonistena ning seostatakse arvulisi 

näitajaid lahendatava probleemiga.  

Ettevõtlikkuspädevus. Loodusainete rakendusteaduslikke teemasid käsitledes ilmnevad 

abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised väljundid. Koos sellega saadakse ülevaade 

loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava valdkonnaga tegelevatest teadusasutustest ja 

ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut toetab uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt plaanitakse 

katseid ja vaatlusi ning analüüsitakse tulemusi. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade 

lahendamine ja pädevate otsuste tegemine, mis peale teaduslike seisukohtade arvestavad sotsiaalseid 

aspekte.  

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

 

1.5. Loodusainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  
Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Loodusaineid õppides ja loodusteaduslike tekstidega töötades 

arendatakse õpilaste teksti mõistmise ja analüüsimise oskust. Erinevaid tekste, nt referaate, esitlusi 

jm luues kujundatakseoskust ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult. 
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Õpilasi õpetatakse kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt 

ning järgima õigekeelsusnõudeid. Õpilastes arendatakse oskust hankida teavet eri allikatest ja seda 

kriitiliselt hinnata. Juhitakse tähelepanu tööde korrektsele vormistamisele ja viitamisele ning 

intellektuaalse omandi kaitsele. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning 

võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel.  

Matemaatika. Matemaatikapädevuste kujunemist toetavad loodusained uurimusliku ja 

probleemõppe kaudu, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on tähtis koht 

andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena. 

Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.  

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab 

oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid, toimida kõlbelise ja 

vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning isiksusena.  

Kunstiained. Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste 

tegemine, näitustel käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms.  

Tehnoloogia. Õppides mõistma looduse kui süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi 

ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus. 

Füüsikateadmised loovad teoreetilise aluse, et mõista seoseid looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel. 

Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT vahendeid.  

Kehaline kasvatus. Loodusainete õppimine toetab kehalise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi 

väärtustamist.  

 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  
Loodusainete õppimine seondub kõigi riikliku õppekava üldosas kirjeldatud läbivate teemadega. 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseadet, õpitulemusi 

ning õppesisu kavandades lähtuvalt kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng.Loodusainetel on kandev roll läbiva teemaelluviimisel.  

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus 

elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse 

õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus. Loodusaineid õppides kasvab 

õpilaste teadlikkus karjäärivõimalustest ning saadakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta 

loodusteadustega ja loodusvaldkonna ning keskkonnakaitsega seotud erialadel. Õppetegevus 

võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt tutvuda ettevõttega.  

Kodanikualgatus  ja  ettevõtlikkus. Kodanikuõiguste  ja  -kohustuste tunnetamine 

 seostub keskkonnaküsimustega.  

Kultuuriline identiteet. Loodusteadused moodustavad osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud 

ka Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma kultuuriline mitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega 

geograafias.  

Teabekeskkond. Loodusaineid õppides kogutakse teavet infoallikatest, hinnatakse ning kasutatakse 

teavet kriitiliselt.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Loodusainetes rakendatakse läbivat teematIKT vahendite kasutamise 

kaudu aineõpetuses.  

Tervis ja ohutus. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja tervisliku 

toitumise tähtsust ning keskkonna ja tervise seoseid. Teoreetilise aluse õigele tervisekäitumisele 

annavad eelkõige bioloogia ja keemia. Loodusainete õppimine praktiliste tööde kaudu arendab 

õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.  

Väärtused ja kõlblus. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  
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1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine  

Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest 

õpitulemustest ja õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;   

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ja jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks;  

3) võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, praktilised tööd), 

mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks;  

4) kasutatakse õpiülesandeid, mis toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad 

õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: arvuti/multimeediaklass, kooliümbrus, looduskeskkond, 

muuseumid, näitused, ettevõtted jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh rakendatakse aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt 

I kooliastmes loodusobjektide ja protsesside vaatlemine, kirjeldamine ning järelduste 

tegemine, II kooliastmes lisaks analüüs, objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, 

komplekssete probleemide lahendamine, III kooliastmes komplekssete probleemide 

lahendamine, molekulide ja keemiliste reaktsioonide modelleerimine mudelite abil, vaatlused, 

katsed) jne.  

 

1.8. Hindamise alused 

Ainekavas on kirjeldatud õppeaine õpitulemused kooliastmete kaupa kahel tasemel: üldised 

õpitulemused õpetamise eesmärkidena ning õpitulemused teemade kaupa. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja 

oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning arvestades õpilase individuaalseid 

iseärasusi ja mõtlemistasandite arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku 

õppekava üldosa sätetest.  

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja õpimotivatsiooni. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Käitumisele (nagu huvi tundmine, tähtsuse 

mõistmine, väärtustamine, vajaduste arvestamine, käitumine looduses ja reeglite järgimine) antakse 

hinnanguid.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 

mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning 

vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida, millal ja kuidas hinnatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. Hindamise kriteeriumid ja viiepallisüsteemist erineva hindamise korraldus 

täpsustatakse kooli õppekavas.  

I kooliastmes (loodusõpetus) hinnatakse teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletavatele 

õpitulemustele: teadmist ja arusaamist (äratundmine, nimetamine, näidete toomine, 

iseloomustamine, sõnastamine ja kirjeldamine), rakendamise ja analüüsi oskusi (katsete tegemine, 

omaduste kindlakstegemine, mõõtmine, eristamine, rühmitamine, seostamine, järelduste tegemine, 

valimine, otsuste tegemine, koostamine, vormistamine ning esitlemine).  

II kooliastmes (loodusõpetus) pööratakse õpilaste uurimisoskusi hinnates tähelepanu probleemide 

tuvastamisele, küsimuste ja hüpoteeside sõnastamisele, katse kavandamisele, andmete kogumisele ja 

esitamisele, andmete analüüsimisele ja tõlgendamisele, järelduste tegemisele ning selgituste 

pakkumisele. Samuti hinnatakse taustinfo kogumise, küsimuste sõnastamise, töövahendite 

käsitsemise, katse tegemise, mõõtmise, andmekogumise, täpsuse tagamise, ohutusnõuete järgimise, 
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tabelite ja diagrammide analüüsi, järelduste tegemise ning tulemuste esitamise oskust. Hinnatakse 

oskust sõnastada probleeme ja aktiivset osalust aruteludes, oma arvamuse väljendamist ning 

põhjendamist.  

III kooliastmes on oluline hinnata nii erinevate mõtlemistasandite arendamist õppeaine kontekstis 

kui ka uurimuslike ja otsuste tegemise oskuste arendamist. Nende suhe hinde moodustumisel võiks 

olla vastavalt 80% ja 20%. Mõtlemistasandite arendamisel peaks 50% hindest moodustama 

madalamat järku ning 50% kõrgemat järku mõtlemistasandite oskuste rakendamist eeldavad 

ülesanded.   

Uurimisoskusi võib hinnata nii terviklike uurimistööde vältel kui ka üksikuid oskusi eraldi 

arendades. Põhikoolis arendatavad peamised uurimisoskused on probleemi sõnastamine, taustinfo 

kogumine, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamine, töövahendite käsitsemine, katse hoolikas 

ja eesmärgipärane tegemine, mõõtmine, andmekogumine, täpsuse tagamine, ohutusnõuete 

järgimine, tabelite ja diagrammide koostamine ning katsetulemuste analüüs, järelduste tegemine, 

hüpoteesi hindamine ning tulemuste esitamine ja tõlgendamine teoreetiliste teadmiste taustal.  

 

2. – 7.klassides oskuste ja teadmiste hindamisel kasutatakse viiepallist süsteemi: 

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja 

õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes 

on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele 

taotletavatele õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust 

3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või 

kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või 

edasises elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse 

tööd nii, et hindega „3” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest 

võimalikust punktide arvust.  

4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei 

võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui 

kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et 

hindega „2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 % maksimaalsest võimalikust 

punktide arvust.  

5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende 

õpitulemuste osas puudub. kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada 

teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „1” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

 

Praaktilise töö hindamine: 

«5» - täidab tööd täismahus, teeb katseid ja mõõtmeid; 
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       -iseseisvalt ja ratsionaalselt töötab varustusega, teeb katseid ja jareldusi, täidab ohutustehnika 

eeskirju; 

       -koralikult täidab tabeleid, joonistusi, grafikuid; 

       -õigisti teeb viigade paranduse analüüsi; 

«4»- täidab kõik, mis on «5» hinde peale,aga on mõned vead. 

«3»- teeb katseid ja järeldusi, aga on vead, mis mõjuvad tulemuse peale.  

«2»-kõik katseid ja järeldusi tegi valesti. 

«1»- ei teinud tööd, ei täitnud ohutustehnika eeskirju. 

 

1.9. Füüsiline õppekeskkond  
Kool korraldab:  

1) õppe klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud, spetsiaalse kattega töölauad 

ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised demonstratsioonilahendused õpetajale;  

2) praktiliste tööde ja õppekäikude korraldamiseks õppe vajaduse korral rühmades;  

3) praktilised tööd klassis, kus on soe ja külm vesi, valamud, elektripistikud ning spetsiaalse 

kattega töölauad, klassi kohta vähemalt neli mobiilset andmete kogumise komplekti 

põhiseadme ja erinevate sensoritega ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised 

demonstratsioonivahendid õpetajale. Keemias on demonstratsioonkatsete tegemiseks tarvis 

tõmbekappi. Geograafias on vaja maailmaatlaste ja Eesti atlaste komplekti (iga õpilase kohta 

atlas). Bioloogias on tarvis mikroskoobikaameraga ühendatavat mikroskoopi ja binokulaari.   

Kool võimaldab:   

1) ainekavas nimetatud praktiliste tööde tegemiseks vajalikud katsevahendid ja -materjalid ning 

demonstratsioonivahendid (sh mikroskoobikaameraga ühendatava mikroskoobi ja 

binokulaari);   

2) sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide korraldamiseks, et koguda ja 

säilitada vajalikke materjale (sh reaktiive);  

3) kasutada õppes arvuteid, millega saab teha ainekavas loetletud töid;  

4) materiaalsete võimaluste ja otstarbekuse põhjal rakendada loodusainete õppes uusi IKT 

lahendusi;  

5) õuesõpet, õppekäikude korraldamist ning osalemist loodus- ja keskkonnaharidusprojektides. 

II kooliastmes võimaldatakse vähemalt kaks korda kooliastme jooksul osaleda 

keskkonnahariduskeskuse või loodusharidusega seotud üritusel. III kooliastmes võimaldatakse 

kooli õppekava järgi vähemalt korra õppeaastas igas loodusaines õpet väljaspool kooli 

territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis või laboris).  

 

2. Loodusõpetus 

2.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab ainekava üldaluseid ja kolme lisa:  

Lisa 4.1.1-4.1.3  esitab õpitulemused ja õppesisu klassiti ja kooliastmeti; 

Lisa 4.1.1-4.1.3 annab kompleksse ülevaate 2.-7. klassi loodusõpetuse praktilistest töödest ning 

õuesõppe- ja projekttegevustest aastaaegade kaupa. 

 

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Loodusõpetuse õpetamisega taotletakse, et õpilane 7. klassi lõpuks:  

1) tunneb huvi looduse vastu, huvitub looduse uurimisest ja loodusainete õppimisest;  

2) oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte, teha praktilisi töid ning esitada tulemusi;   

3) rakendab loodusteaduslikke probleeme lahendades teaduslikku meetodit õpetaja juhendamisel;  

4) valdab teadmisi loodusobjektidest ja -nähtustest ning elus- ja eluta keskkonna seostest;  
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5) mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väljendab hoolivust ja lugupidamist kõigi 

elusolendite vastu;   

6) oskab leida loodusteaduslikku infot, mõistab loetavat ja oskab luua lihtsat loodusteaduslikku 

teksti;  

7) rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus; 8) 

väärtustab elurikkust ja säästvat arengut.  

 

2.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste 

loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia) õppimiseks. Õppeaine kaudu 

kujundatakse õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, mis sisaldab järgmist:  

1) loodusteaduslikud teadmised – nii loodusteadustealased (teadmised loodusest, arusaamine 

põhilistest loodusteaduslikest kontseptsioonidest ja teooriatest) kui ka teadmised loodusteaduste 

kohta (teaduslik uurimine, teaduslikud seletused, loodusteaduste ja tehnoloogia olemus);  

2) praktilised oskused ja loodusteadusliku meetodi rakendamine – oskus sõnastada teadusküsimusi 

või -hüpoteese, mida on võimalik katse teel kontrollida; kavandada katseid andmete kogumiseks; 

teha praktilisi töid, kasutades mõõteriistu ja katseseadmeid ohutult; analüüsida andmeid; teha 

järeldusi tulemuste ja teaduslike arusaamade põhjal; sõnastada üldistusi ning esitada tulemusi;  

3) loodusteaduslike küsimustega tegelemist toetavad hoiakud ja väärtushinnangud – usk oma 

võimekusse ja enesekindlus loodusainete õppimisel; huvi loodusteaduste õppimise ja 

loodusteadusliku karjääri vastu; valmisolek tegelda loodusteaduslike küsimustega ja oskus 

rakendada loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelu probleeme 

lahendades; vastutuse võtmine säästva arengu eest.  

Loodusõpetuse õppimise kaudu kujuneb õpilastel arusaam loodusest kui tervikust. Õppes on 

peamised tunnetusobjektid looduse objektid, nähtused ja protsessid ning nendevahelised seosed. 

Õpitakse märkama seoseid looduses, mõistma looduse toimimise seaduspärasusi, inimese sõltuvust 

looduskeskkonnast ning inimtegevuse mõju looduskeskkonnale. Loodusõpetust õppides kujuneb 

arusaam, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi muutusi, mis 

võivad olla soovitud või soovimatud. Omandatakse positiivne hoiak kõige elava suhtes. Arendatakse 

tahet ja valmisolekut kaitsta looduskeskkonda ning kujundatakse säästvaid väärtushinnanguid ja 

hoiakuid.   

Loodusõpetus arendab kriitilist ja loovat mõtlemist – õpilane õpib eesmärgistatult märkama ning 

vaatlema, küsimusi esitama, andmeid koguma ja süstematiseerima, analüüsima ning järeldusi ja 

üldistusi tegema; õpilane õpib leidma probleemidele alternatiivseid lahendusi ning prognoosima 

erinevate lahendusviiside ja otsuste tagajärgi.   

Õppe korraldamine põhineb looduse vahetul kogemisel ning eakohastel tegevustel. Õpet plaanides 

lähtutakse seatud probleemide teaduslikkusest ja nende olulisusest, mida tunnis korraldatakse 

praktilise tegevusena looduse objektidega või nende mudelitega. Õpikeskkond on aktiivne, 

õpilaskeskne ja probleemipõhine. Õpe on seotud igapäevaeluga ning soodustab sisemise 

õpimotivatsiooni kujunemist.  

I   kooliastmes õpitakse tundma põhiliselt lähiümbrust ning igapäevaelu nähtusi, keskendutakse 

looduse vahetule kogemisele ja praktilisele tegevusele. Kooliastme lõpuks jõutakse loodusnähtuste 

kirjeldamiselt lihtsamate seoste loomiseni ja järelduste tegemiseni. Kujuneb huvi looduse vastu ning 

oskus looduses käituda. I kooliastmes võib kasutada aineõpetusliku tööviisi kõrval üld- ja 

aineõpetuse kombineeritud varianti. Peamiste praktiliste tegevustena, mis tagavad kooliastme 

õpitulemuste saavutamise, tehakse uurimuslikke ja praktilisi töid: objektide, sh looduslike objektide 

vaatlemist, võrdlemist, rühmitamist, mõõtmist, katsete tegemist; kollektsiooni koostamist ning 

plaani kasutamist.  
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II   kooliastmes arendatakse edasi loodusteaduslikke uurimisoskusi. Kujuneb oskus teaduslikult ja 

loovalt mõelda  ning  probleeme  lahendada,  sõnastada  katsega 

 kontrollitavaid  väiksema  mahuga teadusküsimusi või -hüpoteese. Kujunevad 

keskkonnahoiakud.   

IIIkooliastmes õpitakse objekte ja nähtusi kvantitatiivselt kirjeldama ning süvendatakse info 

analüütilise töötlemise oskusi. Kujundatakse pädevusi, et sügavamalt mõista loodusainetes 

käsitletavaid nähtusi ja meetodeid.   

II ja III kooliastmes on tähtis hoida õpilaste õpimotivatsiooni, kujundada huvi loodusteaduste 

õppimise ja loodusteadustega seotud elukutsete vastu ning arusaamu loodusteaduste ja tehnoloogia 

tähtsusest meie igapäevaelus. Õpikeskkond peab võimaldama õpilasel olla loov. Oluline on plaanida 

õpilaste huvidest ja kogemustest lähtuvaid uurimuslikke õppeülesandeid. Uurimisoskusi arendades 

pööratakse eraldi tähelepanu uuringute plaanimisele ja tegemisele ning tulemuste analüüsile, 

tõlgendamisele ja esitamisele. Praktilise ja uurimusliku tegevuse kõrval lahendatakse mitmesuguseid 

teoreetilisi ülesandeid, mis tagavad kõrgemat järku mõtlemisoskuste arengu. Koduste töödega 

kinnistatakse klassis õpitut ning rakendatakse klassis omandatud teadmust igapäevaelu tegevustes. 

Hoiakuliste pädevuste kujundamiseks rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh situatsiooni- ja 

rollimänge.  

 

2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid kooliastmeti 
I kooliastme lõpetaja väärtused ja hoiakud: 

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;  

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse 

säästvalt;  

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist 

mitmekesisust;  

4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;   

5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.  

Uurimisoskused: 
1) teeb lihtsamaid loodusvaatlusi ning uurimuslikke tegevusi;  

2) sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi;  

3) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;  

4) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;  

5) kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes; 

6) kasutab õpitud loodusteaduslikke teadmisi ja oskusi igapäevaelus otsuseid tehes.  

Loodusvaatlused: 

1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;  

2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;   

3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;   

4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri aastaaegadel;  

5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;  

6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;  

7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.  

Loodusnähtused: 

1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab 

neid;  

2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu;  

3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid;  

4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid;  
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5) selgitab kompassi töö põhimõtet, toetudes katsele magnetiga;   

6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi, 

kasutades elektririistu ohutult;  

7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva keha 

peatamise aeg ja teepikkus.  

Organismide mitmekesisus ja elupaigad 
3. klassi lõpetaja:  

1) kirjeldab taimede, loomade ja seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob 

näiteid nende tähtsuse kohta looduses;   

2) eristab seeni, taimi ja loomi toitumise, kasvamise ning liikumisvõime järgi;  

3) teab, et ühte liiki kuuluvad organismid on sarnased;   

4) eristab selgroogseid (kala, kahepaikne, roomaja, lind ja imetaja) ning selgrootuid (putukad);  

5) kirjeldab õpitud loomaliikide eluviise ja elupaiku;   

6) eristab õistaime, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaime;  

7) teab seente mitmekesisust, nimetab tuntumaid söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab 

vältida mürgiste seentega seotud ohtusid;  

8) arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;  

9) toob näiteid erinevate organismide seoste kohta looduses ning koostab õpitud liikidest 

lihtsamaid toiduahelaid;  

10) tunneb põhjalikult ühte taime-, seene- või loomaliiki, tuginedes koostatud uurimuslikule 

ülevaatele.  

Inimene 
3. klassi lõpetaja:  

1) kirjeldab inimese välisehitust, kasutades mõõtmistulemusi;  

2) järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid ning väärtustab tervislikke eluviise;  

3) teadvustab inimese vajadusi, tarbib vastutustundlikult, väldib enda ja teiste tervise 

kahjustamist ning hoiab keskkonda;  

4) toob näiteid, kuidas inimene sõltub loodusest ning muudab oma tegevusega loodust;  5) 

võrdleb inimeste elu maal ja linnas.  

Plaan ja kaart 
3. klassi lõpetaja:  

1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte;  

2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;   

3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid,  

järvi ja linnu;  

4) määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda;  

5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari.  

 

II kooliastme lõpetaja väärtused ja hoiakud: 

1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu;  

2) väärtustab uurimistegevust looduse tundmaõppimisel;  

3) väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi;  

4) toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu;   

5) märkab kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleeme ning on motiveeritud osalema eakohastes 

keskkonnakaitseüritustes.  

Uurimisoskused: 
1) sõnastab uurimisküsimusi/probleeme ja kontrollib hüpoteese;  

2) kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid;  
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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 arutleb infoallika usaldusväärsuse üle;  

8) oskab vastandada teaduslikku ja mitteteaduslikku seletust.  

 

Üldised loodusteaduslikud teadmised: 

1) tunneb igapäevaelus ära loodusteaduslikke teemasid, probleeme ja küsimusi;  

2) saab aru loodusteaduslikust tekstist, tõlgendab ja rakendab õpitud teadusmõisteid, sümboleid 

ning ühikuid nähtusi ja protsesse selgitades;   

3) tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, teeb tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi;  

4) selgitab põhjuse-tagajärje seoseid;   

5) kasutab või koostab mudelit, et näidata arusaamist seostest, protsessidest ja süsteemidest;   

6) kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;   

7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab 

loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;  

8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.  

 

III kooliastme lõpetaja väärtused ja hoiakud:  

1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest  

karjäärist;  

2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust;  

3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides;  

4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab katsevahendeid;  

5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.  

 

Uurimisoskused: 
1) oskab vaadelda ja esitada loodusteaduslikke küsimusi;  

2) sõnastab uurimisküsimuse või hüpoteesi, mida saab katse või vaatluse kaudu kontrollida;  

3) oskab plaanida ja koostöös teiste õpilastega läbi viia uurimust, sh katset;  

4) oskab välja pakkuda mõõdetavaid ja mittemõõdetavaid muutujaid;  

5) eristab lihtsamas katses sõltumatu ja sõltuva muutuja;  

6) analüüsib andmete usaldusväärsust, mõistab korduskatsete ja kontrollkatsete vajadust ning 

kõrvalmuutujate kontrollimise vajadust;  

7) esitab tulemusi tabelite ja diagrammidena;  

8) oskab välja tuua seoseid nii graafiliselt kui ka mittegraafiliselt esitatud andmestikes;  

9) teeb kogutud andmete põhjal järeldusi, selgitab ja ennustab tulemusi ning hindab hüpoteeside 

paikapidavust;  

10) esitab uurimuse tulemusi suuliselt ja kirjalikult ning visuaalselt arusaadavalt;  

11) rakendab matemaatilisi teadmisi/oskusi loodusteaduslikke probleeme lahendades;  

12) järgib katseid tehes juhendeid ja ohutusnõudeid;  

13) põhjendab loodusteaduslike teadmiste vajalikkust igapäevaelus.   

 

2.1.4. Õppetegevus I – III kooliastmes 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 
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1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust,  

oodatavatest õpitulemustest ja kooli õppesuundadest ning toetatame lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega; 

2)   taotleme, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ja jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks; 

3) võimaldame nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, praktilised 

tööd), mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4)   kasutatame õpiülesandeid, mis toetavad individualiseeritud käsitlust ning suurendavad 

õpimotivatsiooni; 

5)  rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6)   laiendame õpikeskkonda: arvutiklass, kooliümbrus, looduskeskkond, muuseumid, näitused jne; 

7)  kasutame avarat aktiivõppevalikut: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, õpimapi 

koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja protsesside vaatlemine, 

kirjeldamine ning järelduste tegemine) jne. 

 

 

Lisa 4.1.1-4.1.3  

Loodusõpetuse ainekava  õpitulemused ja õppesisu klassiti. 

2.-7. klassi loodusõpetuse praktilised tööd ning õuesõppe- ja projekttegevused aastaaegade kaupa. 

 

3. Bioloogia 

 

3.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab  

• ainekava üldaluseid;  

• Lisa 4.2, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti  ja kooliastmeti ja  

• Lisa 4.2 , mis annab kompleksse ülevaate 7.-9. klassi praktilistest töödest. 

 

3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest 

igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;  

2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, 

jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;  

3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle tähtsamatest protsessidest, organismide 

omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset 

bioloogiasõnavara;  

4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit, ning 

langetab otsuseid, tuginedes teaduslikele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele 

seisukohtadele ning õigusaktidele;  

5) plaanib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;  

6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;  

7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;  

8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste 

vajalikkusest erinevates töövaldkondades;  

9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning 

on motiveeritud elukestvaks õppeks.  
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3.1.2. Bioloogia õppeaine kirjeldus  
Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele 

ning seostub tihedalt geograafias, füüsikas, keemias ja matemaatikas õpitavaga. Bioloogia õppimise 

kaudu omandavad õpilased positiivsehoiaku elava suhtes ning õpivad väärtustama säästvat ja 

vastutustundlikku eluviisi. Õppeaine kaudu kujundatakse positiivset hoiakut bioloogia kui 

loodusteaduse suhtes, mis arvestab igapäevaelu probleemide lahendamisel teaduslikke, 

majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilis-moraalseid aspekte ning õigusakte.  

Koolibioloogiat õppides saadakse tervikülevaade eluslooduse mitmekesisuse, ehituse ja talitluse, 

pärilikkuse, evolutsiooni ja ökoloogia ning elukeskkonna kaitse printsiipidest, omandatakse 

bioloogias kasutatavad põhimõisted ning tutvutakse inimese eripära ja tervislike eluviisidega. 

Bioloogiateadmised omandatakse suurel määral teaduslikule meetodile tuginevate 

uurimisülesannete kaudu, mille vältel õpilased saavad probleemide seadmise, hüpoteeside 

sõnastamise, katsete või vaatluste plaanimise ja korraldamise ning tulemuste analüüsi ja 

tõlgendamise oskused. Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates 

verbaalseid ning visuaalseid esitusvorme.   

Õppes on tähtsal kohal igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ja pädevate otsuste 

tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ning sotsiaalses keskkonnas. 

Bioloogias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimitult teistes õppeainetes omandatuga on 

alus motiveeritud elukestvale õppimisele.  

Õppimine on õpilaskeskne ning kujundab õpimotivatsiooni. Erinevaid koostöövorme arendades 

arvestatakse õpilaste ealisi ja individuaalseid iseärasusi. Lahendades looduslikust, tehnoloogilisest ja 

sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid probleeme, arendatakse õpilaste kõrgemaid mõtlemistasandeid. 

Õpilased saavad ülevaate bioloogia põhilistest saavutustest, seaduspärasustest, teooriatest ning 

tulevikusuundumustest, mis aitab neid ka tulevases elukutsevalikus. Õpilaste bioloogiateadmised ja  

-oskused võimaldavad neil erinevaid loodusnähtusi ja protsesse mõista, selgitada, hinnata ning 

prognoosida. Ainekavas märgitud põhimõisted on õpitulemuse saavutamiseks oluline tingimus.   

 

3.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid kooliastmeti 

Õpitulemused esitame kooliastmeti kahel tasemel:  üldised õpitulemused ja konkreetsed 

õpitulemused ja õppesisu klassiti, mis on esitatud moodulite kaupa ainekava Lisas 4.2. 

 

Kooli III kooliastme lõpetaja: 

1) saab aru eluslooduse tähtsamatest protsessidest ning organismide omavahelistest suhetest ja 

seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;  

2) on omandanud süsteemse ülevaate eluslooduse objektidest, nende ehituse ja talitluse 

kooskõlast ning väärtustab looduslikku mitmekesisust;  

3) kasutab bioloogiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit, lahendades eluslooduse ja 

igapäevaelu probleeme, ning langetab asjatundlikke otsuseid, tuginedes teaduslikele, 

sotsiaalsetele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele ning õigusaktidele;  

4) plaanib, teeb ja analüüsib tulemuslikult eakohaseid loodusteaduslikke uuringuid ning esitab 

saadud tulemusi otstarbekas vormis;  

5) kasutab bioloogiaalase info allikaid, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat 

teavet ning rakendab seda tulemuslikult eluslooduses toimuvaid protsesse selgitades, objekte 

kirjeldades ning probleeme lahendades;  

6) kasutab bioloogiat õppides otstarbekalt tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;  

7) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning kasutab bioloogiaalaseid 

teadmisi ja oskusi elukutsevalikul;  
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8) teadvustab bioloogia, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning on sisemiselt 

motiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

3.1.4 Õppetegevus 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, kooli õppesuundadest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest  ning toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) lähtume sellest, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldame nii individuaal- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, 

praktilised tööd, töö arvutipõhiste õpikeskkondadega ning veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendame õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, ettevõtted 

jne; 

7) kasutame erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja 

protsesside vaatlemine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, 

komplekssete probleemide lahendamine) jne. 

 

4. Geograafia 

4.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab  

• ainekava üldaluseid;  

• Lisa 4.3, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti  ja kooliastmeti ja  

• Lisa 4.3, mis annab kompleksse ülevaate 8.-9. klassi praktilistest töödest. 

 

4.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende 

tähtsusest igapäevaelus ja ühiskonna arengus;  

2) on omandanud ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, 

nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;  

3) väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust;  

4) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi 

keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid;  

5) rakendab loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades, plaanib ja teeb uurimistöid, 

vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi;  

6) kasutab teabeallikaid ja hindab kriitiliselt neis sisalduvat geograafiainfot ning loeb ja mõtestab 

lihtsat loodusteaduslikku teksti;  

7) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ning mõistab geograafiateadmiste ja 

-oskuste vajalikkust erinevates töövaldkondades;  
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8) mõistab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning 

motiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

4.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka 

sotsiaalteaduste (inimgeograafia) hulka. Geograafiat õppides tuginetakse loodusõpetuses omandatud 

teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning lõimitakse õpet matemaatika, füüsika, bioloogia, keemia, 

ajaloo ja ühiskonnaõpetusega. Geograafiat õppides areneb õpilaste loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalane kirjaoskus, kujuneb arusaam Maast kui tervikust ning keskkonna ja inimtegevuse 

vastastikusest mõjust. Tähtsal kohal on igapäevaelu probleemide lahendamise ja põhjendatud 

otsuste tegemise oskused. Geograafias ning teistes loodus- ja sotsiaalainetes omandatud teadmised, 

oskused ja hoiakud on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppele.   

Kooligeograafiat õppides saadakse näidispiirkondade õppimise kaudu ülevaade looduses ja 

ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja vastastikustest 

seostest. Rõhutatakse loodusliku ja kultuurilise mitmekesisuse säilimise olulisust ning selle uurimise 

vajalikkust. Õpilastel kujuneb arusaam teadusest kui protsessist, mis loob teadmisi ning annab 

selgitusi ümbritseva kohta. Seejuures arenevad õpilaste probleemide lahendamise ja 

uurimisoskused.   

Geograafiat õppides on suure tähtsusega arusaamise kujunemine inimese ja keskkonna 

vastastikustest seostest, loodusressursside piiratusest ning nende ratsionaalse kasutamise 

vajalikkusest. Areneb õpilaste keskkonnateadlikkus, võetakse omaks säästliku eluviisi ja 

jätkusuutliku arengu idee ning kujunevad keskkonda väärtustavad hoiakud. Keskkonda käsitletakse 

kõige laiemas tähenduses, mis hõlmab nii loodus-, majandus-, sotsiaal- kui ka kultuurikeskkonna.  

Geograafial on tähtis roll õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises. Maailma looduse, 

rahvastiku ja kultuurigeograafia seostatud käsitlemine on alus mõistvale ning sallivale suhtumisele 

teiste maade ja rahvaste kultuurisse ning traditsioonidesse. Eesti geograafia õppimine loob aluse 

kodumaa looduse, ajaloo ja kultuuripärandi väärtustamisele.  

Globaliseeruva maailma karmistuvas konkurentsis toimetulekuks peab inimene oma eluks, eelkõige 

õppimiseks, töötamiseks ja puhkamiseks tundma järjest paremini maailma eri piirkondi ning nende 

majandust, kultuuri ja traditsioone. Geograafiaõpetus aitab kujundada õpilase enesemääratlust 

aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ning maailmas.  

Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia kasutamise oskuse, 

mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab.   

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja kodukohaga 

seostatult. Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest 

arendamisest, suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle 

saavutamiseks kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, 

arutelu, ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, õppekäike jne. Kõigis õppeetappides kasutatakse 

tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.  

Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

plaanimise, vaatluste tegemise, mõõdistamise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise 

oskused. Olulisel kohal on erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis leiduva teabe 

kriitilise hindamise oskus.   

 

4.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid kooliastmeti 

Õpitulemused esitame kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused ja konkreetsed 

õpitulemused klassiti, mis on esitatud moodulite kaupa ainekava Lisas 4.3. 
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III kooliastme lõpetaja: 

1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- 

ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus;  

2) on omandanud ülevaate looduse ja ühiskonna olulisematest nähtustest ja protsessidest ning 

saab aru nende ruumilisest paiknemisest ja vastastikustest seostest;  

3) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades nii kodukoha, Eesti kui ka teiste 

maade loodust ja kultuuri ning säästva arengu põhimõtteid;  

4) kasutab geograafiateadmisi ja loodusteaduslikku meetodit probleeme lahendades;  

5) kasutab teabeallikaid geograafiainfo leidmiseks, analüüsib, sünteesib ja hindab kriitiliselt neis 

sisalduvat teavet ning rakendab seda looduses ja ühiskonnas toimuvaid protsesse selgitades, 

nähtusi ja objekte kirjeldades ning probleeme lahendades;  

6) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest, hindab geograafias omandatud 

teadmisi ja oskusi karjääri plaanides ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.  

 

4.1.4.Õppetegevus 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, kooli õppesuundadest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotleme, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega nii huvitegevuseks kui ka puhkuseks; 

3) võimaldame nii individuaal- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, 

praktilised tööd, töö arvutipõhiste õpikeskkondadega ning veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega), 

mis toetavad õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendame õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliümbrus, muuseumid, näitused, 

ettevõtted jne; 

7) kasutame erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja 

protsesside vaatlemine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, 

komplekssete probleemide lahendamine) jne. 

 

Lisa 4.3  

Geograafia ainekava  õpitulemused ja õppesisu klassiti; 7.-9. klassi praktilised tööd 

 

5.Füüsika 
 

5.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab  

• ainekava üldaluseid;  

• Lisa 4.5, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti  ja kooliastmeti ja  

• Lisa 4.5, mis annab kompleksse ülevaate 8.-9. klassi praktilistest töödest. 

 

5.1.1. Füüsika õppe- ja kasvatuseesmärgid  
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Põhikooli füüsikaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi füüsika ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest igapäevaelus 

ja ühiskonna arengus;  

2) on omandanud argielus toimimiseks ja elukestvaks õppimiseks vajalikke füüsikateadmisi ning 

protsessioskusi;  

3) oskab probleeme lahendades rakendada loodusteaduslikku meetodit;  

4) on omandanud ülevaate füüsika keelest ja oskab seda lihtsamatel juhtudel kasutada;  

5) arendab loodusteadusteksti lugemise ja mõistmise oskust, õpib teatmeteostest ning internetist 

leidma füüsikateavet;  

6) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse ja 

ühiskonnasse;  

7) on omandanud ülevaate füüsika seosest tehnika ja tehnoloogiaga ning vastavatest elukutsetest, 

hindab füüsikas omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides;   

8) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning 

on motiveeritud elukestvaks õppeks. 

5.1.2. Füüsika õppeaine kirjeldus  
Füüsika kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on tähtis koht õpilaste loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Füüsika tegeleb loodusnähtuste seletamise ja vastavate 

mudelite loomisega ning on tihedalt seotud matemaatikaga. Füüsika paneb aluse tehnika ja 

tehnoloogia mõistmisele ning aitab väärtustada tehnilisi elukutseid.  

Põhikooli füüsikakursus käsitleb väikest osa füüsikalistest nähtustest ja loob aluse, millel hiljem 

tekib tervikpilt füüsikast kui loodusteadusest. Füüsikat õppides saab õpilane esialgse ettekujutuse 

füüsika keelest ja õpib seda kasutama. Füüsikaõppes seostatakse õpitavat igapäevaeluga, 

matemaatiliste oskustega, tehnika ja tehnoloogiaga ning teiste loodusainetega.  

Füüsikaõpetuses lähtutakse loodusainete (füüsika, keemia, bioloogia, geograafia) lõimimisel kahest 

suunast. Vertikaalselt lõimuvad need õppeained ühiste teemade kaudu, nagu areng (evolutsioon), 

vastastikmõju, liikumine (muutumine ja muundumine), süsteem ja struktuur; energia, tehnoloogia, 

keskkond (ühiskond). Vertikaalset lõimimist toetab valdkonna spetsiifikat arvestades õppeainete 

horisontaalne lõimumine.   

Õpilaste väärtushinnangud kujunevad, kui nad seostavad probleemide lahendusi teaduse üldise 

kultuuriloolise kontekstiga. Seejuures käsitletakse füüsikute osa teadusloos ning füüsika ja selle 

rakenduste tähendust inimkonna arengus.   

Õppides kujunevad õpilasel õpioskused, mida vajatakse edukaks (füüsika)õppeks. Lahendades 

arvutus-, graafilisi ning probleemülesandeid ja hinnates saadud tulemuste reaalsust, luuakse alus 

kriitilisele mõtlemisele. Nähtustega tutvumisel eelistatakse katset, probleemide lahendamisel aga 

loodusteaduslikku meetodit.   

Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaeluga seostatult. 

Õppes lähtutakse õpilaste individuaalsetest iseärasustest ja võimete mitmekülgsest arendamisest, 

suurt tähelepanu pööratakse õpilaste õpimotivatsiooni kujundamisele. Selle saavutamiseks 

kasutatakse erinevaid aktiivõppevorme: probleem- ja uurimuslikku õpet, projektõpet, arutelu, 

ajurünnakuid, rollimänge, õuesõpet, õppekäike jne. Õpet plaanides võib õpetaja muuta käsitletavate 

teemade järjekorda, pidades meeles, et muudetud teemade järjestus jälgiks õpilaste arengu iseärasusi 

ning õpetamine toimuks abstraktsuse kasvamise printsiibi kohaselt. Teemade järjekorda muutes 

tuleb tagada motivatsioon füüsikat õppida ja seeläbi parem õpitulemus saavutada. Kõigis 

õppeetappides kasutatakse tehnoloogilisi vahendeid ja IKT võimalusi.  

Uurimusliku õppega omandavad õpilased probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö 

plaanimise, vaatluste tegemise, mõõtmise, tulemuste töötlemise, tõlgendamise ja esitamise oskused. 

Tähtsal kohal on uurimistulemuste suuline ja kirjalik esitamine, kaasates verbaalseid ning 
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visuaalseid esitusvorme. Olulisel kohal on erinevate teabeallikate, sh interneti kasutamise ja neis 

leiduva teabe kriitilise hindamise oskus.   

 

5.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid kooliastmeti 

 

Õpitulemused esitame kooliastmeti kahel tasemel: üldised õpitulemused ja konkreetsed 

õpitulemused ja õppesisu  klassiti, mis on esitatud moodulite kaupa ainekava Lisas 5.4. 

 

III kooliastme lõpetaja: 
1) kasutab füüsikamõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtusi 

kirjeldades, selgitades ning prognoosides;  

2) lahendab situatsioon-, arvutus- ja graafilisi ülesandeid, mille lahenduse üksikosa sisaldab kuni 

kaks valemiga esitatud seost, ning hindab saadud tulemuse tõepärasust;   

3) teisendab mõõtühikuid, kasutades eesliiteid mega-, kilo-, detsi-, senti-, milli-, mikro- ja nano-

;  

4) sõnastab etteantud situatsioonikirjelduse põhjal uurimisküsimuse või -küsimusi, kavandab ja 

korraldab  eksperimendi,  töötleb  katseandmeid  (tabel,  aritmeetiline  keskmine, 

mõõtemääramatuse hindamine, graafik) ning teeb järeldusi uurimisküsimuses sisalduva 

hüpoteesi kehtivuse kohta;   

5) leiab füüsikaalast infot käsiraamatutest ja tabelitest ning kasutab leitud teavet ülesandeid 

lahendades;  

6) visandab füüsikaliste objektide, nähtuste ja rakenduste jooniseid;  

7) lahendab rakendusliku sisuga osaülesanneteks taandatavaid kompleksülesandeid;  

8) tunneb ära füüsikateemasid, probleeme ja -küsimusi erinevates olukordades 

(loodusteaduslikud tekstid, isiklikud kogemused) ning pakub neile võimalikke selgitusi;  

9) väärtustab ühiskonna jätkusuutlikku arengut ning suhtub vastutustundlikult loodusesse ja 

ühiskonnasse.  

 

5.1.4. Õppetegevus 

 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, Vabakooli 

õppesuundadest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetame lõimingut teiste õppeainete 

ja läbivate teemadega; 

2) lähtume sellest, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks; 

3) võimaldame nii individuaal- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd, õppekäigud, 

praktilised tööd, töö arvutipõhiste õpikeskkondadega ning veebimaterjalide ja teiste teabeallikatega), 

et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendame õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, ettevõtted 

jne; 

7) kasutame erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, väitlused, projektõpe, 

õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt loodusobjektide ja 
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protsesside vaatlemine ning analüüs, protsesse ja objekte mõjutavate tegurite mõju selgitamine, 

komplekssete probleemide lahendamine) jne. 

 

Lisa 4.5  

Füüsika ainekava  õpitulemused ja õppesisu klassiti; 8.-9. klassi praktilised tööd 

 

6. Keemia 
 

6.1. Üldalused 

Ainekava sisaldab  

• ainekava üldaluseid;  

• Lisa 4.4, milles esitatakse õpitulemused ja õppesisu klassiti  ja kooliastmeti ja  

• Lisa 4.4, mis annab kompleksse ülevaate 8.-9. klassi praktilistest töödest. 

 

6.1.1. Keemia õppe- ja kasvatuseesmärgid 
Põhikooli keemiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli inimühiskonna 

ajaloolises arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;   

2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, märkab, 

analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi ning hindab ja arvestab inimtegevuses kasutatavate 

materjalide ohtlikkust;  

3) kujundab erinevates loodusainetes õpitu põhjal seostatud maailmapildi, mõistab keemiliste 

nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja;   

4) kasutab erinevaid keemiateabeallikaid, analüüsib kogutud teavet ja hindab seda kriitiliselt;  

5) omandab põhikooli tasemele vastava loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse, sh 

funktsionaalse kirjaoskuse keemias;  

6) rakendab probleeme lahendades loodusteaduslikku meetodit;  

7) tunneb keemiaga seotud eluvaldkondi ning hindab keemiateadmisi ja -oskusi karjääri 

planeerides;  

8) suhtub probleemide lahendamisesse süsteemselt ja loovalt ning on motiveeritud elukestvaks 

õppeks.  

 

6.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Keemia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja 

tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemisel. Keemiaõpetus tugineb teistes õppeainetes 

(loodusõpetuses, füüsikas, bioloogias, matemaatikas jt) omandatud teadmistele, oskustele ja 

hoiakutele, toetades samaaegu teiste ainete õpetamist.  

Keemiaõppega omandavad õpilased lihtsa, kuid tervikliku arusaama looduses ja tehiskeskkonnas 

kulgevatest ning inimtegevuses kasutatavatest keemilistest protsessidest, nende vastastikustest 

seostest ja mõjust elukeskkonnale. Tähtsad on igapäevaelu probleemide lahendamise ja asjatundlike 

otsuste tegemise oskused, mis on aluseks toimetulekule looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas. 

Keemias omandatud teadmised, oskused ja hoiakud, mis on lõimitud teistes õppeainetes 

omandatuga, on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele.   

Keemiat õppides saadakse ülevaade tänapäevastest tehnoloogia- ja energeetikaprobleemidest ning 

keemia tulevikusuundumustest, mis aitab ühtlasi õpilastel tulevast elukutset valida. Keemia 

õppimine aitab mõista puhta looduskeskkonna ja tervise seoseid, kujundab õpilaste vastutustunnet ja 

austust looduse vastu ning arendab oskust hinnata oma otsustuste või tegevuse otseseid või kaudseid 

tagajärgi. Õppes rakendatakse loodusteaduslikule meetodile tuginevat uurimuslikku käsitlust, 
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lahendades looduslikust, tehnoloogilisest ja sotsiaalsest keskkonnast tulenevaid probleeme. Õppega 

arendatakse loomingulise käsitlusviisi, loogilise mõtlemise, põhjuslike seoste mõistmise ning 

analüüsi- ja üldistamisoskust. Õpilased omandavad oskuse mõista ning koostada keemiaalast teksti, 

mõtestada ja korrektselt kasutada keemiasõnavara ning märksüsteemi, esitada keemiainfot (sh 

uurimistulemusi) suuliselt ja kirjalikult, kasutades erinevaid esitusvorme (verbaalselt, diagrammide 

ja graafikutena, mudelitena, valemite kujul) ning kasutada erinevaid, sh elektroonseid teabeallikaid.   

Praktiliste tööde tegemise kaudu omandavad õpilased vajalikud praktilise töö oskused: õpivad 

ohutult kasutama laboris ja argielus vajalikke katsevahendeid ning kemikaale, hindama 

olmekemikaalide ja igapäevaelus ning tehnoloogias kasutatavate materjalide ohtlikkust inimeste 

tervisele ja looduskeskkonna seisundile. Keemia arvutusülesannete lahendamine süvendab õpilaste 

arusaama keemiaprobleemidest ning arendab loogilise mõtlemise ja matemaatika rakendamise 

oskust, õpetab mõistma keemiliste nähtuste vahelisi kvantitatiivseid seoseid ning tegema nende 

põhjal järeldusi ja otsustusi. Õpilaste sisemise õpimotivatsiooni kujunemiseks kasutatakse 

mitmekesiseid aktiivõppemeetodeid.  

 

6.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid kooliastmeti 

III kooliastme lõpetaja: 

1) märkab keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja praktilises inimtegevuses;   

2) kasutab korrektselt ainekavakohast keemiaterminoloogiat ja keemiasümboleid ning saab aru 

lihtsamast keemiatekstist;  

3) kasutab vajaliku teabe leidmiseks perioodilisustabelit, lahustuvustabelit ja metallide pingerida 

ning leiab tabelitest ja graafikutelt füüsikaliste suuruste väärtusi (lahustuvus, lahuse tihedus, 

sulamis- ja keemistemperatuur vms);  

4) mõistab keemiliste reaktsioonide võrrandites sisalduvat teavet ning koostab lihtsamaid 

reaktsioonivõrrandeid (õpitud reaktsioonitüüpide piires);  

5) rakendab teadusuuringute põhimõtteid (probleem > hüpotees > katse > järeldused);  

6) plaanib ja teeb ohutult lihtsamaid keemiakatseid, mõistab igapäevaelus kasutatavate 

kemikaalide ja materjalide ohtlikkust ning rakendab neid kasutades vajalikke ohutusnõudeid;  

7) teeb lihtsamaid arvutusi ainevalemite ja reaktsioonivõrrandite ning lahuste koostise alusel, 

kontrollib lahenduskäigu õigsust dimensioonanalüüsiga ning hindab arvutustulemuste 

vastavust reaalsusele;  

8) väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja 

sellesse säästvat suhtumist.  

6.1.4. Õppetegevus 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtume õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetame lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) taotleme, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldame õppida individuaalselt ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

4) kasutame diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendame nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) laiendame õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, ettevõtted 

jne; 
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7) kasutame erinevaid õppemetoodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, 

väitlused, projektõpe, õpimapi ja uurimistöö koostamine, praktilised ja uurimuslikud tööd (nt 

molekulide ja keemiliste reaktsioonide modelleerimine mudelite abil, vaatlused, katsed) jne. 
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Lisa 5  

 

  

Ainevaldkond „Sotsiaalained“  
   

1. Üldalused  
  

1.1. Sotsiaalvaldkondlik pädevus  
Ainevaldkonna õppeainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 

sotsiaalvaldkondlik pädevus: suutlikkus mõista ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi; 

tunda ning austada inimõigusi ja demokraatiat; vallata teadmisi kodanikuõigustest ja -vastutusest ning 

käituda nendega kooskõlas; ära tunda kultuurilist eripära; järgida üldtunnustatud käitumisreegleid; 

olla huvitatud oma kogukonna, rahva, riigi ja maailma arengust; kujundada oma arvamust ning olla 

aktiivne ja vastutustundlik kodanik; tunda ja kasutada lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid; 

tunda huvi ümbritseva maailma vastu.  

 

Sotsiaalainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:   

1) mõistab ühiskonnas toimuvate muutuste põhjusi ja tagajärgi;   

2) valdab adekvaatset minapilti, oskab analüüsida oma võimalusi ja kavandab neist lähtuvalt 

tulevikuplaane;  

3) tunneb ning austab demokraatiat ja inimõigusi, teab kodanikuõigusi ja -kohustusi, järgib 

üldtunnustatud käitumisreegleid ning on seaduskuulekas;   

4) huvitub iseenda, oma kogukonna, rahva ja maailma arengust, kujundab oma arvamust ning 

mõistab oma võimalusi olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik;   

5) tunneb lihtsamaid uurimismeetodeid ja kasutab neist mõnda õppes;   

6) teadvustab kultuurilist eripära ning suhtub lugupidavalt individuaalsetesse, kultuurilistesse ja 

maailmavaatelistesse erinevustesse juhul, kui need pole inimväärikust alandavad;  

7) käitub üldtunnustatud sotsiaalsete normide ja suhtlemistavade järgi, mis aitavad toime tulla 

eakaaslaste hulgas, perekonnas, kogukonnas ning ühiskonnas, väärtustades neid;  

8) on omandanud teadmisi ja oskusi enesekontrolli, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, 

tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning suhtub positiivselt endasse ja teistesse;   

9) hindab vabadust, inimväärikust, võrdõiguslikkust, ausust, hoolivust, sallivust, vastutustunnet, 

õiglust ja isamaalisust ning tunneb austust enda, teiste inimeste ja keskkonna vastu.   

  

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht  
Ainevaldkonna õppeained on ajalugu, ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus ning valikaine on 

usundiõpetus. Ajalugu õpitakse alates 5. klassist, inimeseõpetust 2. klassist ning ühiskonnaõpetust 6. 

klassist. Usundiõpetust on võimalik õpetada valikainena kõigis kolmes kooliastmes. Õppeainete 

kavades esitatud taotletavaid õpitulemusi ja õppesisu koostades on aluseks võetud arvestuslik 

nädalatundide jagunemine kooliastmeti ning aineti alljärgnevalt:  

 

I kooliaste  
inimeseõpetus   

II kooliaste  

– 2 nädalatundi  

ajalugu     – 3 nädalatundi  

inimeseõpetus   – 2 nädalatundi  

ühiskonnaõpetus III 

kooliaste  

– 1 nädalatund  
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ajalugu     – 6 nädalatundi  

inimeseõpetus   – 2 nädalatundi  

ühiskonnaõpetus  – 2 nädalatundi  

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kooli õppekavas arvestusega, et 

taotletavad õpitulemused ning õppe- ja kasvatuseesmärgid oleksid saavutatud.  

  

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  
Sotsiaalainetes käsitletakse inimese ja ühiskonna toimimist minevikus ning tänapäeval. Sotsiaalainete 

vahendusel kujundatakse õpilastes oskusi näha ühiskonna arengus põhjuse-tagajärje seoseid ning teha 

teadlikke valikuid, lähtudes ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest. Õppe vältel 

kujundatakse õpilastes tahet toimida kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikme ning isiksusena.   

Ajalugu õppides omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma 

kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane 

teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja 

protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva 

tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning 

kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.  

Inimeseõpetus lõimib õppesisu kõigis kooliastmeis, toetades õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, 

peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks 

isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike 

toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, 

sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja ausust, hoolivust, vastutustunnet ning õiglust. 

Inimeseõpetuse kaudu kujundatakse esmased teadmised ja hoiakud soolise võrdsuse osas.  

Ühiskonnaõpetuses omandavad õpilased sotsiaalse kirjaoskuse: teadmised, oskused ja hoiakud 

ühiskonnas toimimiseks ning vastutustundlike otsuste tegemiseks. Õppeaine üldeesmärk on luua 

eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks ning aktiivse kodaniku 

kujunemiseks.   

Kõik sotsiaalvaldkonna ained on toeks, et õpilasel areneks suutlikkus analüüsida oma käitumist ja 

selle tagajärgi, sobival viisil väljendada oma tundeid, aktseptida inimeste erinevusi ning arvestada 

neid suheldes; ennast kehtestada, seista vastu ebaõiglusele viisil, mis ei kahjusta enda ega teiste huve 

ega vajadusi. Sotsiaalvaldkonna õppeainete kaudu õpitakse tundma ning järgima ühiskondlikke 

väärtusi, norme ja reegleid, omandatakse teadmisi, oskusi ja hoiakuid sotsiaalselt aktseptitud 

käitumisest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kaasa tõhusale kohanemisele ja 

toimetulekule perekonnas, eakaaslaste hulgas, kogukonnas ning ühiskonnas. Sotsiaalainete kaudu 

kujundatakse alus maailmavaatelise mitmekesisusega arvestamiseks ning valmisolek dialoogiks 

erineva maailmavaate esindajatega. Sotsiaalainetes käsitletavate õppeteemade kaudu kujundatakse  

õpilastes esmane valmisolek märgata naiste ja meeste ebavõrdsust ühiskonnas ja aidata kaasa soolise 

võrdõiguslikkuse edendamisele.   

Valdkonnasisese lõiminguga taotletakse, et õpilane areneks terviklikuks isiksuseks, kes suhtub 

endasse ja teistesse positiivselt, arvestab kaasinimesi, lähtub oma tegevuses üldinimlikest väärtustest 

ning näeb ja mõistab ühiskonnas toimuvat. Kõigi sotsiaalvaldkonna õppeainete seisukohalt on tähtis 

koostööoskus ja töötamine rühmas. Tal on tõhusad oskused ja valmidus ühiskonnaellu sekkuda ning 

selles osaleda.  

Õppesisu käsitluses teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

üld- ja valdkonnapädevused ning õpitulemused oleksid saavutatud.  

  

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  
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Sotsiaalainete valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus õppekavas 

kirjeldatud üldpädevusi. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, 

oskuste, väärtushinnangute ning käitumise – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kelle 

väärtushinnangud, suhtlemis- ja sotsiaalsed oskused loovad sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad 

õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevuse ning sotsiaalse ja kodanikupädevuse kujundamist toetavad kõik 

ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu. Suutlikkust mõista humanismi, demokraatia 

ja ühiskonna jätkusuutliku arengu põhimõtteid ning nendest oma tegutsemises juhinduda toetavad 

ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Kõik sotsiaalained süvendavad lugupidavat suhtumist erinevatesse 

maailmavaatelistesse tõekspidamistesse. Inimeseõpetus ning usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide 

mõistmist, mõtete, sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda 

heaolu kõrval teiste arvestamist. Oskus seista vastu kesksete normide rikkumisele ning sotsiaalse 

õigluse ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtete järgimine on üks õppekava üldeesmärke, 

mille kujundamisel on suurem rõhk ühiskonnaõpetusel ja inimeseõpetusel.   

Enesemääratluspädevuse aluseks on suutlikkus mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 

tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse ja teistesse; järgida tervislikke eluviise; 

lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma vaimse, füüsilise, emotsionaalse ning sotsiaalse 

tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme. Pädevuse kujundamist toetab peamiselt 

inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse kujundajana teisedki valdkonna 

õppeained.  

Õpipädevus. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning 

hankida õppimiseks vajaminevaid vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise plaanimist ning õpitu 

kasutamist erinevates kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu 

omandavad õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

Suhtluspädevus. Kõik valdkonna õppeained kujundavad suutlikkust ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; 

kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust. 

Väljendusrikast keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Kõik valdkonna õppeained toetavad 

oskust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades. Õpitakse eristama sotsiaalteadusi loodusteadustest (sh 

mõistma nendes kasutatavate uurimismeetodite eripära). Õpitakse otsima teavet, kasutades 

tehnoloogilisi abivahendeid, ja tegema saadud teabe alusel tõenduspõhiseid otsuseid.  

Ettevõtlikkuspädevus. Ennekõike ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna õppeained õpetavad 

nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, seadma eesmärke, genereerima ideid ning neid ellu 

viima. Aineõpetuse kaudu kujundatakse algatusvõimet ja vastutustunnet, et teha eesmärkide 

saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima paindlikult muutustele, võtma 

arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega; õpitakse ideede teostamiseks valima sobivaid ja 

loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja 

tegevuse tagajärgede prognoosile ning on kooskõlas eesmärkidega.  

Digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma ürivaatsust, 

isikuadmeid. 

 

  

1.5. Sotsiaalainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  
Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu.  
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Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja asjakohaselt nii 

suuliselt kui ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste. Õpilasi juhitakse kasutama kohaseid 

keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgima õigekeelsusnõudeid. 

Tähtsustatakse teksti kriitilise analüüsi oskust, meediakirjaoskust, teabe hankimist, selle kriitilist 

hindamist, tööde vormistamist ning intellektuaalse omandi kaitset. Sotsiaalainete õppimise kaudu 

täiendatakse õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest. Õpilasi suunatakse märkama 

oma kultuuri ja teiste kultuuride erinevusi ning neist lugu pidama. Juhitakse tähelepanu erinevate 

suhtluskeskkondade reeglitele ning ühiskondlikule mitmekesisusele. Selgitatakse võõrkeelse 

algupäraga mõisteid, võõrkeeleoskust arendatakse ka lisamaterjali otsimisel ja mõistmisel.   

Matemaatika. Kujundatakse järgmisi oskusi: ajaarvamine; ressursside plaanimine (aeg, raha); 

matemaatiline kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); 

oskus probleeme seada, sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid 

analüüsida ning tulemuse tõesust kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning 

väärtustada matemaatilist käsitlust, mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.  

Loodusained. Õpitakse mõistma looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna 

arengule, inimese arengut ja rahvastikuprotsesse; majanduse ressursse; ühiskonna jätkusuutlikku 

säästlikku tarbimist, üleilmastumist, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamist ja 

mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist.   

Tehnoloogia. Käsitletavate teemade kaudu kujundatakse oskust hinnata tehnoloogia rakendamisega 

kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-

, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades; kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, 

järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.  

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

iluhinnangute muutumist ajas; esteetilist arengut ja eneseteostuse võimalusi, rahvakultuuri ning 

loomingulist eneseväljendusoskust.  

Kehaline kasvatus. Kujundatakse oskust mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust tervisliku 

eluviisi osana eri ajastuil; arendatakse sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid 

tervislikku eluviisi järgides.  

  

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  
Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on tähtis alus 

elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisele. Sotsiaalainete kaudu kujundatakse hoiakuid, 

mida on õpilasele vaja tulevases tööelus. Õpilastele tutvustatakse sotsiaalvaldkonnaga enim seotud 

ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi. Kujundatakse arusaama ühiskonnas toimuvate muutuste 

põhjustest ja tagajärgedest ning sellest, mil moel mõjutavad need õpilase valikuid ja tulevikku 

määravaid otsuseid.  

Erinevate õppetegevuste kaudu saavad õpilased ülevaate tööturu üldisest olukorrast ja 

tulevikuprognoosidest, tööõigusest, erinevatest töödest eri tegevusvaldkondade ameti- ja kutsealadel 

ning kasutada seda infot nii tulevast õpitavat eriala valides kui ka pikemaajalist karjääri plaanides. 

Erinevaid ameteid ja elukutseid tutvustades pööratakse tähelepanu töö iseloomule, töökeskkonnale, 

töötingimustele ning vajalikele teadmistele, oskustele ja isiksuseomadustele.  

Õpe annab õpilasele teadmised sellest, et erinevate tööde tegemisel on erinevad nõuded ja 

töötingimused. Õpilast juhitakse analüüsima, millised on tema eeldused huvipakkuva töö tegemiseks, 

sh sobiv terviseseisund, füüsiline vorm, füsioloogilised eeldused. Õpilane hakkab analüüsima oma 

võimeid, oskusi ja väärtusi ning seostama neid tulevase haridustee ja tööelu valikutega, koostades 

esmase karjääriplaani.  
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Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi keskkonna- ja 

inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Toetatakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks 

kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning 

kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi 

kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning on kaasatud kohalikku kogukonda käsitlevate 

otsuste tegemisse.   

Kultuuriline identiteet. Toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab 

kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning 

kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii 

ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, 

klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis.  

Teabekeskkond. Toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab 

ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles toimida olenevalt oma 

eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja tänapäevaseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.  

Tervis ja ohutus. Toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks 

ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet keskkonda.   

Väärtused ja kõlblus. Toetatakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes mõistab 

üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei 

jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.   

  

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine  
Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;   

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses 

ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;  

3) võimaldatakse nii üksi- kui ka ühisõpet (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd ning teised 

kooperatiivse õppimise vormid), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseiks ja iseseisvaiks õppijaiks ning 

loovaiks ja kriitiliselt mõtlevaiks ühiskonnaliikmeiks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;   

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid;   

6) arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid, sealjuures on põhirõhk hoiakute 

kujundamisel;   

7) arvestatakse õpilaste võimeid ja suutlikkust, kohalikku eripära ning muutusi ühiskonnas;  

8) kasutatakse mitmekülgset õppemeetodite valikut rõhuasetusega aktiivõppemeetodeile: vestlus, 

arutelu, diskussioon, juhtumianalüüs, paaristöö, projektõpe, rollimäng, rühmatöö, väitlus, ajurünnak; 

ajaloolise kujutluse loomine, tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja makettide 

valmistamine, ühistegevus ja vabatahtlik töö, heategevusprojekt);  

9) luuakse võimalused koostada referaat, ajajoon, õpimapp ja uurimistöö, teha praktilisi 

uurimistöid (nt töö allikate ja kaardiga, töölehtede ja kontuurkaardi täitmine, küsitluse korraldamine, 
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loovtöö/arutluse/arvamusloo kirjutamine, töö esitlemine, infootsing teabeallikatest, infoanalüüs, 

klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine, statistika ning juriidilise dokumendi 

lugemine, dokumendiplankide täitmine), osaleda temaatilistes mängudes (nt tarbijakaitse), kriitiliselt 

analüüsida reklaami, teemakohaseid filme jms;   

10) laiendatakse õpikeskkonda: sotsiaal-kultuuriline ja ajaloolis-kultuuriline keskkond (muistised, 

ehitised), arvuti/ multimeediaklass, asutused, muuseumid, näitused, raamatukogu, looduskeskkond, 

kohaliku omavalitsuse ja riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, arhiivid jm;  

11) võimaldatakse siduda õpet koolivälise eluga (kohtuda erinevate inimestega, kaasata vanemaid 

jne), et kogu ainekäsitlus oleks võimalikult elulähedane.  

  

1.8. Hindamise alused  
Hindamise põhiülesanne on toetada õpilase arengut, et kujuneks positiivne minapilt ja adekvaatne 

enesehinnang. Ainekavas on kirjeldatud õppeaine õpitulemused kooliastmete kaupa kahel tasemel: 

üldised õpitulemused õpetamise eesmärkidena ning osaoskuste õpitulemused. Hinnatakse õpilase 

teadmisi ja oskusi suuliste vastuste, sh esituste ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja 

oskuste vastavust ainekavades taotletavatele õpitulemustele ning õpilase individuaalseid iseärasusi ja 

mõtlemise arengut. Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.  

Hoiakute ja väärtuste kohta (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste 

arvestamine, reeglite järgimine) antakse tagasisidet.  

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste hindamise 

vormid peavad olema mitmekesised. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis 

hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Tähtsal kohal on kujundav 

hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. 

Hindamise kriteeriumid ja viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus täpsustakse kooli 

õppekavas.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, 

mida hindamisel ei arvestata. Aineteadmisi ja -oskusi ning hoiakuid hinnates on põhirõhk kujundaval 

hindamisel.   

Õpitulemusi hinnates kasutatakse mitmekesiseid ja õpitulemustega vastavuses olevaid vorme, mis 

sisaldavad suulisi, kirjalikke ja praktilisi ülesandeid. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste 

vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla.  

 

Praktiliste tööde puhul hinnatakse mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu.   

Suuliste ja kirjalike ülesannete puhul õpilane:   

1) selgitab ning kirjeldab mõistete sisu ja nendevahelisi seoseid;   

2) selgitab oma arvamusi, hinnanguid, seisukohti ja suhtumisi, seostades neid omandatud 

teadmistega;   

3) eristab, rühmitab, võrdleb ja analüüsib olukordi, seisundeid, tegevusi ning tunnuseid lähtuvalt 

õpitulemustest;   

4) demonstreerib faktide, mõistete ning seaduspärasuste tundmist, lähtudes õpiülesannete sisust.   

Praktiliste ülesannete puhul õpilane:   

1) rakendab õpisituatsioonis teoreetilisi teadmisi praktiliselt;   

2) demonstreerib õpitulemustes määratud oskusi õpisituatsioonis;   

3) kirjeldab õpitulemustes määratud teadmiste ja oskuste rakendamist igapäevaelus.   

 

hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 

õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud 
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teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele 

õpitulemustele; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd 

nii, et hindega „4” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 75–89% maksimaalsest võimalikust punktide 

arvust  

hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et 

tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus; kui kasutatakse 

punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „3” hinnatakse 

õpilast, kes on saavutanud 50 – 74 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta 

hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus; kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole 

andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „2” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 20 - 49 

% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste 

saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel 

õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub. kui kasutatakse 

punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „1” hinnatakse 

õpilast, kes on saavutanud 0 – 19 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust.  

 

 

Inimeseõpetuses tähendab hindamine konkreetsete õpitulemuste saavutatuse ja õppija arengu 

toetamist, kusjuures põhirõhk on õpilase arengu toetamisel, seejuures pakkudes võimalusi 

enesehindamiseks. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse kujundavat tagasisidet ka väärtuste ning 

hoiakute kohta. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning 

rühmatöö.  

Ajaloo õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste 

saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

kavandamiseks. Õpitulemusi kontrollides tuleb jälgida teadmiste (ajaloolise sõnavara) ja oskuste 

tasakaalu.  

Hindamise vormid sisaldavad 5. klassis suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, allikmaterjali ja 

piltidega, loovtööd ning jutustuse kirjutamist, samuti allika usaldusväärsust info edasikandmisel. 

Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid 

ülesandeid. Lühijutu ning kirjelduse puhul hinnatakse ülesehituse loogikat ja terviklikkust, mõistete 

ning märksõnade sobivust konteksti, stiili ja ainealast õigekirja. 5. klassis ei kontrollita 

kontrolltöödega enamat kui üht õpitud teemat korraga.   

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid III kooliastmes peavad olema mitmekesised, 

sisaldama suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, 

referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul 

hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal vastamist, 

kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide teadmisele tuleb eelistada 

tähtsamate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Arutluse puhul hinnatakse 

vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise 

oskust ning isikliku suhtumise väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. III kooliastmes sobivad 

kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka etteantud vastusega ülesanded.  
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Ühiskonnaõpetuses tuleb hindamisel II kooliastmes arutlusoskust kujundavaid ja kontrollivaid 

ülesandeid koostades järgida jõukohasuse põhimõtet märksõnadest lahendamist toetava selgituseni 

ning täpse juhendini. Kokkuvõtvaks hindamiseks sobivad arvamuslugu ja juhtumianalüüs, dokumendi 

ja kaardi tundmine, avatud ja etteantud vastustega ülesanded, mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe 

tõlkimine teise vormi (graafikust tabelisse vms) ning info leidmine, kasutamine ja rühmitamine.   

III kooliastmes sobivad kokkuvõtvaks hindamiseks probleemküsimuste avamine, arvamuslugu, 

uurimus ja juhtumianalüüs, dokumendi, statistiliste andmete ja karikatuuri analüüs, kaardi tundmine, 

avatud ja etteantud vastustega ülesanded: mõiste ja selgituse kokkuviimine, teabe tõlkimine teise 

vormi (graafikust tabelisse vms) ning info rühmitamine.   

Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö plaanimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise, järeldamise, 

põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.   

Õpilase ja õpetaja koostöös hinnatakse ka õpilase õpitulemusi koolivälises mitteformaalses õppes, kui 

seal omandatu vastab taotlevatele õpitulemustele (nt osavõtt projektidest, tegevus õpilasesinduses või 

kodanikuühendustes jm).  

  

1.9. Füüsiline õpikeskkond  
Kool korraldab valdava osa õppest klassis, kus on:   

1) mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks ja ümarlauavestluseks ning toetavad 

demonstratsioonivahendid;   

2) internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus.  

 

Kool võimaldab:   

1) korraldada õppe sidumiseks igapäevaeluga õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi  

(muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus jm) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul;   

2) kasutada klassiruumis ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid:   

a) Eesti Vabariigi põhiseadus;   

b) ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;   

c) ÜRO lapse õiguste konventsioon;  

d) ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid;  

e) allikakogumikud, käsiraamatud, erialased teatmeteosed;  

f) elulooraamatud ja teabekirjandus;  

g) auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid;  

h) illustratiivne pildimaterjal (fotod, karikatuurid);  

i) IKT-põhised õppematerjalid;   

j) ajalehed ja ajakirjad;   

k) statistilised ja metoodilised materjalid.    

  

  

2. Ainekavad  
  

2.1. Inimeseõpetus  
  

2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpetaja:   

1) väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate enesekohaste ja 

sotsiaalsete oskuste kujunemist;  

2) suudab eristada ja mõista oma oskusi, võimeid ja emotsioone ning juhtida oma käitumist ja 

tegevust, sh tugineda eneseanalüüsile haridustee jätkamist kavandades;   
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3) loob ja hoiab kaaslastega sõbralikke ja hoolivaid suhteid ning käitub mõistvalt konflikte 

lahendades;   

4) mõistab, et inimene ise vastutab oma füüsilise, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne arengu eest;  

5) hoiab oma tervist, elades tervislikku eluviisi, ning käitub nii, et ei sea ohtu enda ega teiste 

inimeste ega keskkonna turvalisust;  

6) suhtub lugupidavalt endasse ja teistesse ning järgib iga päev üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, 

hoolivus, vastutustunne, õiglus jne.  

   

2.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste 

arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, 

terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi.  

Inimeseõpetuses käsitletakse inimest ja tema sotsiaalset keskkonda tervikuna, lõimides õppesisu 

kõigis kooliastmeis. Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine toimub vaimses õpikeskkonnas 

üksteist mõistvas õhkkonnas ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma 

arengu- ja toimetulekuvõimaluste üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige õpilaste 

isikupära ja isiklike seisukohtade austamisele, võimaluste tagamisele vabaks arvamusavalduseks, 

initsiatiiviks, osalemiseks ja tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega.  

Õppetegevused muutuvad põhikooli kolme kooliastme jooksul lihtsamast keerukamaks, ent peavad 

aine eesmärkidest lähtuvalt olema õpilasele mõistetavad ja tähenduslikud ning toetama arusaama 

õpitava vajalikkusest. Inimeseõpetus on kontsentriline õppeaine, mille võtmeteemasid käsitletakse 

igal kooliastmel, arvestades arengulist käsitlust seoses 1) endasse positiivse suhtumise ja tervikliku 

mina kujundamisega ning 2) arenguülesannete ja nendega toimetulekuga.  

I kooliastmes on inimeseõpetuses rõhk õpilase enesekohasel pädevusel ning enese suhestamisel 

lähiümbrusega, lõimides ühiskonnaõpetuse temaatikat. II kooliastmes on keskmes õpilase sotsiaalne 

pädevus ja sotsiaalsete probleemide ennetamine ning õpilase tervist tugevdav ja väärtustav eluviis. III 

kooliastmes keskendutakse õpilase ealiste iseärasuste (murdeiga) ja arenguülesannetega 

toimetulekule, tervise tervikkäsitlusele ning enese- ja sotsiaalsetele oskustele.   

Inimeseõpetuses võib teemasid käsitleda nii üksteisele järgnevatena kui ka integreerituna, et 

saavutada oskuste, teadmiste ja väärtuste põhjal õpitulemused. Õpitavat käsitletakse võimalikult 

igapäevaeluga seonduvalt, kusjuures õppes on olulisel kohal aktiivõppemeetodid.  

  

2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes   
3. klassi lõpetaja:  

1) väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on 

erinevad;  

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;  

3) väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;  

4) teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab 

neid;  

5) mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi 

kutsuda;   

6) teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;  

7) teab Eesti riigi sümboleid ja naaberriike;   

8) kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning plaanib 

oma aega ja igapäevaseid tegevusi;  

9) oskab suhelda ning käituda teisi arvestades ja koostööd tehes, sõnastab oma tundeid ning teab, 

et nende väljendamiseks on erinevaid viise;  
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10) teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane 

käitumine.  

   

2.1.4. Õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes   

2.1.4.1. Inimene  
Mina Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab oma välimust, huve ja tegevusi, mida talle meeldib teha;  

2) teab, mille poolest sarnanevad ja eristuvad erinevad sugupooled;  

3) nimetab, mille poolest ta sarnaneb teistega ja erineb teistest;  

4) väärtustab iseennast ja teisi;  

5) mõistab viisaka käitumise vajalikkust.  

Õppesisu   
Mina. Minu erinevused teistest inimestest ja sarnasused nendega. Iga inimese väärtus.  Viisakas 

käitumine.  

Mina ja tervis Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolt kanda;  

2) kirjeldab tervet ja haiget inimest;  

3) teab, kas haigused on nakkuslikud või mitte;  

4) teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese tervisele 

ohtlikud;  

5) mõistab ja kirjeldab tervise hoidmise viise: mitmekesine toit, uni ja puhkus, liikumine ja sport;  

6) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt haav, 

kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, põletus ja 

rästikuhammustus);   

7) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi.  

Õppesisu  
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Ravimid.  

Tervislik eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Abi saamise võimalused. 

Esmaabi.  

 

Mina ja minu pere  
Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad;  

2) väärtustab üksteise abistamist ja arvestamist peres;  

3) selgitab lähemaid sugulussuhteid;   

4) teab oma kohustusi peres ning pereliikmete erinevaid rolle kodus ja tööl;  

5) kirjeldab ja eristab võimalusi, kuidas abistada pereliikmeid kodustes töödes;  

6) jutustab oma pere traditsioonidest;  

7) kirjeldab ohtlikke kohti ning olukordi kooliteel ja koduümbruses, oskab tänaval käituda ning 

valib ohutu tee sihtpunkti;  

8) väärtustab toetavaid peresuhteid ja kodu.  

Õppesisu  
Kodu. Koduarmastus. Perekond. Erinevad pered. Vanavanemad ja teised sugulased. Pereliikmete 

tegevus ja rollid. Vanemate ja teiste inimeste töö. Kodused tööd. Abivalmidus, kohuse- ja 

vastutustunne. Kodu traditsioonid.   

Koduümbrus. Naabrid ja naabruskond. Võõras ümbrus ja võõraga kaasaminek. Ohud kodus ja 

koduümbruses.  
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Mina ja kodumaa  
Õpitulemused Õpilane:  

1) tunneb ära Eesti Vabariigi lipu ja vapi;  

2) oskab nimetada Eesti Vabariigi pealinna, sünnipäeva ja presidenti;  

3) leiab Euroopa kaardilt Eesti ning Eesti kaardilt kodukoha;  

4) tunneb rahvuslikku ja kodukoha sümboolikat;  

5) nimetab oma kodukoha tuntud inimesi ja paiku ning väärtustab kodumaad;  

6) kirjeldab rahvakombeid;   

7) teab Eestis elavate rahvuste tavasid ja kombeid ning austab neid.   

Õppesisu  
Eesti – minu kodumaa. Eesti teiste riikide seas. Naaberriigid. Kodukoht: küla, vald, linn, maakond. 

Eesti Vabariigi riiklikud, rahvuslikud ja kodukoha sümbolid.  

Rahvakalendri tähtpäevad. Erinevate rahvaste tavad ja kombed. Sallivus.  

Mina: aeg ja asjad  
Õpitulemused Õpilane:  

1) eristab, mis on aja kulg ja seis;  

2) oskab koostada oma päevakava, väärtustades aktiivset vaba aja veetmist;  

3) väärtustab oma tegevusi, mis on positiivsete tunnete tekkimise allikaks;  

4) selgitab asjade väärtust;   

5) oskab eristada oma ja võõrast asja ning mõistab, et võõrast asja ei tohi loata võtta;  

6) väärtustab ausust asjade jagamisel.  

 

Õppesisu  
Aeg. Aja plaanimine. Oma tegevuse kavandamine. Täpsus, lubadused, vastutus ja ausus.   

Minu oma, tema oma, meie oma. Asja väärtus ja hind. Asjade väärtus teiste väärtuste seas.  

 

2.1.4.2. Meie. Mina 

 Õpitulemused Õpilane:  

1) teab ja väärtustab igaühe individuaalsust seoses välimuse, huvide ja tugevusega, õigust olla 

erinev;  

2) selgitab endasse positiivse suhtumise tähtsust;   

3) nimetab enda õigusi ja kohustusi;  

4) teab, et inimeste õigustega kaasnevad kohustused.  

Õppesisu  
Mina. Igaühe individuaalsus ja väärtuslikkus. Mina ja endasse suhtumine. Lapse õigused ja 

kohustused.  

 

Mina ja tervis  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab tervet ja haiget inimest;  

2) kirjeldab, kuidas oma tervise eest hoolitseda;  

3) kirjeldab seoseid tervise hoidmise viiside vahel: mitmekesine toitumine, uni ja puhkus ning 

liikumine;  

4) teab, et ravimeid võetakse siis, kui ollakse haige, ning et ravimid võivad olla inimese tervisele 

ohtlikud;  

5) eristab vaimset ja füüsilist tervist;  

6) kirjeldab olukordi ja toob näiteid, kuidas keelduda või hoiduda tegevusest, mis ohustab tervist;   
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7) demonstreerib õpisituatsioonis lihtsamaid esmaabivõtteid ja abi saamise võimalusi (nt haav, 

kukkumine, mesilase nõelamine, ninaverejooks, praht silmas, puugihammustus, põletus ja 

rästikuhammustus);   

8) nimetab, kelle poole pöörduda erinevate murede korral;   

9) teab hädaabi telefoninumbrit ja oskab kutsuda abi;  

10)  väärtustab tervislikku eluviisi.  

Õppesisu   
Tervis. Terve ja haige inimene. Tervise eest hoolitsemine. Vaimne ja füüsiline tervis. Tervislik 

eluviis: mitmekesine toit, piisav uni ja puhkus, liikumine ja sport. Ohud tervisele ja toimetulek 

ohuolukorras. Ravimid. Abi saamise võimalused. Esmaabi.  

Mina ja meie  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) nimetab inimese eluks olulisi vajadusi ja võrdleb enda vajadusi teiste omadega;  

2)  kirjeldab omadusi, mis peavad olema heal sõbral, ning hindab ennast nende omaduste järgi; 3) 

väärtustab sõprust ja koostööd;  

3) eristab enda head ja halba käitumist, kirjeldab oma käitumise tagajärgi ning annab neile 

hinnangu;  

4) väärtustab leppimise, vabandust palumise ja vabandamise tähtsust inimsuhetes;   

5) nimetab ja kirjeldab inimeste erinevaid tundeid ning toob näiteid olukordadest, kus need tekivad, 

ja leiab erinevaid viise nendega toimetulekuks;  

6) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennastkahjustavast tegevusest;  

7) mõistab, et kiusamine ja vägivald ei ole aktseptitud ja lubatud käitumine, ning teab abi saamise 

võimalusi kiusamise ja vägivalla korral;  

8) kirjeldab oma sõnadega, mida tähendavad vastutustundlikkus ja südametunnistus;  

9) väärtustab üksteise eest hoolitsemist ja üksteise abistamist;  

10) kirjeldab oma tegevuse plaanimist nädalas, väärtustades vastutust;  

11) nimetab üldtunnustatud käitumisreegleid ja põhjendab nende vajalikkust;  

12) teab liiklusreegleid, mis tagavad tema turvalisuse, ning kirjeldab, kuidas käituda liikluses  

turvaliselt;  

13) eristab tööd ja mängu;  

14) selgitab enda õppimise eesmärke ning toob näiteid, kuidas õppimine aitab igapäevaelus 

paremini hakkama saada;  

15) teab tegureid, mis soodustavad või takistavad õppimist.   

 

Õppesisu  
Minu ja teiste vajadused. Sõbrad ja sõpruse hoidmine. Sallivus. Üksteise eest hoolitsemine ja teiste 

abistamine.   

Ausus ja õiglus. Leppimine. Vabandust palumine ja vabandamine. Oma muredest rääkimine ja 

tunnete väljendamine. Oskus panna end teise inimese olukorda. Keeldumine kahjulikust tegevusest.   

Hea ja halb käitumine. Südametunnistus. Käitumisreeglid. Käitumise mõju ja tagajärjed.   

Liiklusreeglid. Mäng ja töö. Õppimine. Kohustetunne ja vastutus. Meeskonnatöö. Tööjaotus.  

 

Mina: teave ja asjad  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab eri meeltega tajutavaid teabeallikaid;   



161 
 

2) selgitab, kuidas võivad reklaamid mõjutada inimeste käitumist ja otsuseid ning mis on turvaline 

käitumine meediakeskkonnas;  

3) teab, et raha eest saab osta asju ja teenuseid ning et raha teenitakse tööga;  

4) selgitab, milleks kasutatakse raha ning mis on raha teenimine, hoidmine, kulutamine ja 

laenamine;  

5) kirjeldab, mis vajadusi tuleb arvestada taskuraha kulutades ja säästes.  

  

Õppesisu  
Teave ja teabeallikad ning nende kasutamine. Reklaami mõju. Turvaline käitumine 

meediakeskkonnas. Raha. Raha teenimine, kulutamine ja laenamine. Oma kulutuste plaanimine.   

  

2.1.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes   
6. klassi lõpetaja:  

1) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust 

vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;  

2) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi 

igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd;  

3) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; 

demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest;  

4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas;  

5) kirjeldab enesehinnangu parandamise ning enesekontrolli tegemise võimalusi ja tähtsust 

igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada;  

6) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja 

mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas aktiivselt kuulata ja 

kehtestavalt käituda;   

7) väärtustab tervist ja tervislikku eluviisi ning arvestab tervisliku eluviisi komponente 

igapäevaelus;  

8) teab, kuidas toimida ohuolukorras, ning oskab õpisituatsioonis abi kutsuda;   

9) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tugevdavad tervist.  

  

2.1.6. Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes   

2.1.6.1. Tervis Tervis  
Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab füüsilist, vaimset ja sotsiaalset tervist ning selgitab tervise olemust nendest mõistetest 

lähtuvalt;  

2) teab enda põhilisi tervisenäitajaid ning oskab mõõta ja hinnata kehakaalu, kehapikkust, 

kehatemperatuuri ning pulsisagedust;   

3) nimetab tervist tugevdavaid ja tervist kahjustavaid tegevusi ning selgitab nende mõju inimese 

füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele;  

4) kirjeldab üldisi stressi tunnuseid ja stressiga toimetuleku võimalusi.  

Õppesisu   
Tervise olemus: füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Tervisenäitajad. Tervist mõjutavad tegurid. Hea 

ja halb stress. Keha reaktsioonid stressile. Pingete maandamise võimalused.   

 

Tervislik eluviis  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) oskab eristada tervislikke ja mittetervislikke otsuseid igapäevaelus;  
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2) kirjeldab tervisliku toitumise põhimõtteid ning väärtustab neid;   

3) teab kehalise tegevuse mõju oma tervisele ja toob selle kohta näiteid;   

4) oskab plaanida oma päevakava, lähtudes tervisliku eluviisi komponentidest;  

5) väärtustab tervislikku eluviisi.  

 

 

Õppesisu  
Tervisliku eluviisi komponendid. Tervislik toitumine. Tervisliku toitumise põhimõtted. Toitumist 

mõjutavad tegurid.   

Kehalise aktiivsuse vormid ja põhimõtted. Päevakava ning töö ja puhkuse vaheldumine. Uni.  

 

Murdeiga ja kehalised muutused  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab murdeiga inimese elukaare osana ning murdeeas toimuvaid muutusi seoses keha ning 

tunnetega;  

2) aktseptib oma kehalisi muutusi ja teab, kuidas oma keha eest hoolitseda;   

3) teab, et murdeiga on varieeruv ning igaühel on oma arengutempo;  

4) teab suguküpsuse tunnuseid ja esmaste sugutunnuste seost soojätkamisega.  

Õppesisu  
Murdeiga inimese elukaares. Kehalised ja emotsionaalsed muutused murdeeas. Kehaliste muutuste 

erinev tempo murdeeas. Suhtumine kehasse ja oma keha eest hoolitsemine.  Suguline küpsus ja 

soojätkamine.  

 

Turvalisus ja riskikäitumine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab olukordi, kus saab ära hoida õnnetusjuhtumeid;  

2) selgitab, miks on liikluseeskiri kohustuslik kõigile, ning kirjeldab, kuidas seda järgida;  

3) teab, et õnnetuse korral ei tohi enda elu ohtu seada, ning oskab abi kutsuda;  

4) mõistab meedia kaudu suhtlemisel ohtusid oma käitumisele ja suhetele ning vastutust oma 

sõnade ja tegude eest;  

5) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid enesekohaseid ja sotsiaalseid oskusi 

tubaka, alkoholi ning teiste uimastitega seotud olukordades: emotsioonidega toimetulek,  

enesetunnetus, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja suhtlusoskus;  

6) kirjeldab tubaka, alkoholi ja teiste uimastite tarbimise kahjulikku mõju tervisele;  

7) väärtustab turvalisust ja ohutut käitumist.  

Õppesisu  
Turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues. Eakaaslaste ning meedia mõju tervise ja 

ohukäitumise valikud tehes; iseenda vastutus. Vahendatud suhtlemine.  

Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused uimastitega seotud situatsioonides. Valikud ja vastutus 

seoses uimastitega. Tubaka, alkoholi ja teiste levinud uimastite tarbimisega seonduvad riskid 

tervisele.  

 

Haigused ja esmaabi  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) oskab kirjeldada, kuidas hoida ära levinumaid nakkus- ja mittenakkushaigusi;  
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2) teab, mis on HIV ja AIDS ning kuidas ennast kaitsta HIViga nakatumise eest;  

3) kirjeldab, kuidas hoida ära õnnetusjuhtumeid ning kuidas ennast ja teisi abistada 

õnnetusjuhtumite korral;   

4) teab, kuidas ohuolukorras turvalistelt käituda ja abi kutsuda, ning demonstreerib õpisituatsioonis 

lihtsamaid esmaabivõtteid (nt kõhuvalu, külmumine, luumurd, minestamine, nihestus, peapõrutus, 

palavik, päikesepiste jm);   

5) nimetab esmaabivahendeid ja kirjeldab, kuidas neid kasutada.  

Õppesisu  
Levinumad laste ja noorte haigused. Nakkus- ja mittenakkushaigused. Haigustest hoidumine. HIV, 

selle levikuteed ja sellest hoidumise võimalused. AIDS.  

Esmaabi põhimõtted. Esmaabi erinevates olukordades. Käitumine õnnetusjuhtumi korral.  

 

Keskkond ja tervis  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab tervislikku elukeskkonda, lähtudes oma kodukoha loodus- ja tehiskeskkonnast;  

2) toob näiteid tegurite kohta, mis mõjutavad elukeskkonna turvalisust ja tervislikkust;   

3) kirjeldab õpikeskkonna mõju õpilase õpitulemustele.  

  

Õppesisu  
Tervislik elukeskkond. Tervislik õpikeskkond. Tervis heaolu tagajana.  

  

2.1.6.2. Suhtlemine Mina ja suhtlemine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) analüüsib enda iseloomujooni ja -omadusi, väärtustades endas positiivset;  

2) mõistab enesehinnangut mõjutavaid tegureid ja enesehinnangu kujunemist;  

3) mõistab enesekontrolli olemust ning demonstreerib õpisituatsioonis oma käitumise kontrolli.   

Õppesisu  
Enesesse uskumine. Enesehinnang. Eneseanalüüs. Enesekontroll. Oma väärtuste selgitamine.  

 

Suhtlemine teistega  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab suhtlemise olemust ning väärtustab tõhusate suhtlusoskuste vajalikkust;  

2) kirjeldab erinevaid mitteverbaalseid suhtlusvahendeid ning nende mõju verbaalsele 

suhtlemisele;  

3) demonstreerib õpisituatsioonis aktiivse kuulamise jt tõhusa suhtlemise võtteid;   

4) mõistab eneseavamise mõju suhtlemisele ning demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas oma 

tundeid empaatiliselt ja suhteid tugevdavalt väljendada;   

5) teadvustab eelarvamuste mõju suhtlemisele ja toob näiteid eelarvamuste mõju kohta 

igapäevasuhtluses;  

6) eristab ning kirjeldab kehtestavat, agressiivset ja alistuvat käitumist ning mõistab nende 

käitumiste mõju suhetele;  

7) teab, et ei ütlemine on oma õiguste eest seismine, ning demonstreerib õpisituatsioonis 

kehtestava käitumise võtteid.   
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Õppesisu  
Suhtlemise komponendid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Aktiivne kuulamine. Tunnete 

väljendamine. Eneseavamine. Eelarvamused. Kehtestav, agressiivne ja alistuv käitumine. Ei 

ütlemine ennast ja teisi kahjustava käitumise puhul.  

 

Suhted teistega  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab tõhusate sotsiaalsete oskuste (üksteise aitamise, jagamise, koostöö ja hoolitsemise) 

toimimist igapäevaelus;  

2) oskab abi pakkuda ning teistelt abi vastu võtta;  

3) väärtustab hoolivust, sallivust, koostööd ja üksteise abistamist;  

4) demonstreerib õpisituatsioonis oskust näha olukorda teise isiku vaatenurgast ning väärtustab 

empaatilist suhtlemist;   

5) väärtustab sõprust kui vastastikuse usalduse ja toetuse allikat;  

6) kirjeldab kaaslaste mõju ja survet otsustele, mõistab otsuste tagajärgi;   

7) mõistab isiku iseärasusi, teadvustab soolisi erinevusi ja inimeste erivajadusi;  

8) nimetab ning väärtustab enda ja teiste positiivseid omadusi ning teadvustab soolisi erinevusi 

ja inimeste erivajadusi.  

Õppesisu  
Tõhusad sotsiaalsed oskused: üksteise aitamine, jagamine, koostöö ja hoolitsemine. Sallivus enda ja 

teiste vastu. Hoolivus. Sõprussuhted. Usaldus suhetes. Empaatia. Vastutus suhetes. Kaaslaste mõju 

ja surve.   

Erinevuste ja mitmekesisuse väärtustamine. Isikute iseärasused. Soolised erinevused. 

Erivajadustega inimesed.  

Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine.  

 

Otsustamine ja konfliktid ning probleemilahendus  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab probleemide erinevaid lahendusviise ja oskab neid õpisituatsioonis kasutada;   

2) kirjeldab erinevate lahendusviiside puudusi ja eeliseid ning mõistab nende tagajärgi;   

3) selgitab ja kirjeldab eri situatsioonidesse sobiva parima käitumisviisi valikut;   

4) selgitab konflikti häid ja halbu külgi ning aktseptib konflikte kui osa elust;  

5) teab konfliktide lahendamise tõhusaid viise ja demonstreerib neid õpisituatsioonis.  

Õppesisu  
Otsustamine ja probleemide lahendamine. Erinevate käitumisviiside leidmine probleeme 

lahendades.  

Tagajärgede arvestamine probleemilahenduses. Vastutus otsustamisel.  

Konfliktide olemus ja põhjused. Tõhusad ja mittetõhusad konfliktide lahendamise teed.   

 

Positiivne mõtlemine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) nimetab ja väärtustab enda ning teiste positiivseid omadusi;  

2) väärtustab positiivset mõtlemist.  

Õppesisu  
Positiivne mõtlemine. Positiivsed jooned ja omadused endas ning teistes, nende märkamine.  
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2.1.7. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes   
9. klassi lõpetaja:   

1) teab nimetada ja demonstreerib õpisituatsioonis mõningaid enesekasvatuse viise;   

2) teab, mis on tervislik eluviis, oskab igapäevaelus teha tervislikke valikuid ja analüüsida enda 

vastutust valikutes, sh tulevast haridusteed ja tööelu kavandades;  

3) teab tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise 

tähtsust igapäevaelus;   

4) teab, mis 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; 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) kirjeldab rühma mõju inimese käitumisele ning demonstreerib õpisituatsioonis oskust 

keelduda tegevusest, mis kahjustab teda ennast ja teisi;   

8) teab kooselu reegleid ja norme toetavates inimsuhetes, mõistab nende vajalikkust rühmas 

ning väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;  

9) teab ning oskab otsida olulisi infoallikaid terviseteabe ja -abi saamiseks ning demonstreerib 

õpisituatsioonis esmaabi põhilisi võtteid ja kirjeldab tõhusat käitumist ohuolukordades;  

10) teab, kuidas luua ja säilitada toetavaid ning lähedasi suhteid; väärtustab sõprust ja armastust 

vastastikuse toetuse allikana;  

11) teab inimest abistavate elukutsete töö sisu ja eeldatavaid võimeid, isiksuseomadusi jms ning 

analüüsib enda sobivust selleks tööks.  

  

2.1.8. Inimeseõpetuse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  

2.1.8.1. Inimene  

Inimese elukaar ja murdeea koht selles  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) iseloomustab murde- ja noorukiea arenguülesandeid üleminekul lapseeast täiskasvanuikka;  

2) kirjeldab, kuidas mõjutavad inimese kasvamist ja arengut pärilikud ning keskkonnategurid;  

3) toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda 

vastutust oma eluteed kujundades;  

4) kirjeldab põhilisi enesekasvatusvõtteid: eneseveenmist, enesetreeningut, eneseergutust ja 

karistust ning enesesisendust.  

Õppesisu  
Areng ja kasvamine. Arengut ja kasvamist mõjutavad tegurid. Inimese elukaar. Murde- ja noorukiea 

koht elukaares.   

Inimene oma elutee kujundajana. Enesekasvatuse alused ja võimalused. Vastutus seoses valikutega.  

 

Inimese mina  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) selgitab, mis on minapilt ja enesehinnang;  

2) kirjeldab positiivse endassesuhtumise kujundamise ja säilitamise võimalusi;  

3) kasutab eneseanalüüsi oma teatud iseloomujooni, huve, võimeid ja väärtusi määrates;  
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4) väärtustab enesekasvatust ning toob näiteid enesekasvatusvõtete kohta;   

5) kirjeldab suhete säilitamise ning konfliktide vältimise võimalusi;  

6) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise.  

Õppesisu  
Minapilt ja enesehinnang. Eneseanalüüs: oma iseloomujoonte, huvide, võimete ja väärtuste 

määramine.  Konfliktide vältimine ja lahendamine.   

 

Inimene ja rühm  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) iseloomustab erinevaid rühmi ja toob näiteid enda kuuluvuse kohta erinevatesse 

rühmadesse;   

2) võrdleb erinevate rühmade norme ja reegleid ning kirjeldab enda rolli, õigusi ja kohustusi 

erinevates rühmades;  

3) mõistab normide ja reeglite vajalikkust ühiselu toimimisel ning korraldamisel;  

4) kirjeldab rühma kuulumise positiivseid ja negatiivseid külgi;  

5) demonstreerib õpisituatsioonis toimetulekut rühma survega;  

6) selgitab sõltumatuse ja autoriteedi olemust inimsuhetes.  

Õppesisu  
Erinevad rühmad ja rollid. Rollide suhtelisus ja kokkuleppelisus. Reeglid ja normid rühmas. 

Inimsuhteid toetavad reeglid ja normid.   

Rühma kuulumine, selle positiivsed ja negatiivsed küljed. Hoolivus rühmas. Rühma surve ja 

toimetulek sellega. Sõltumatus, selle olemus. Autoriteet.  

 

Turvalisus ja riskikäitumine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas kasutada tõhusaid sotsiaalseid oskusi uimastitega 

seotud olukordades: kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, ohuolukordade  

2) ärahoidmine, ei ütlemine, kehtestav käitumine, abi andmine ja abi kutsumine;  

3) demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid käitumisviise kiusamise ja vägivalla korral;  

4) eristab legaalseid ja illegaalseid uimasteid ning tähtsustab seaduste rolli laste tervise kaitsel;  

5) kirjeldab uimastite tarvitamise lühi- ja pikaajalist mõju tervisele.  

Õppesisu  
Tõhusad enesekohased ja sotsiaalsed oskused, et vältida riskikäitumist: emotsioonidega toimetulek, 

enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus.  

Hakkamasaamine kiusamise ja vägivallaga. Erinevad legaalsed ja illegaalsed uimastid. Uimastite 

tarvitamise lühi- ja pikaajaline mõju.  

 

Inimese mina ja murdeea muutused  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab põhimuresid küpsemisperioodil ning nendega toimetuleku võimalusi;  

2) selgitab, milles seisneb suguküpsus;  

3) kirjeldab omadusi, mis teevad noormehe ja neiu meeldivateks suhtluskaaslasteks;  

4) selgitab soorolli olemust ning kirjeldab soostereotüüpset suhtumist;  

5) kirjeldab inimliku läheduse erinevaid avaldumisviise: vastastikust seotust ja meeldimist, 

sõprust ja armumist;  
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6) kirjeldab, milles seisneb inimese vastutus seksuaalsuhetes;  

7) selgitab turvalise seksuaalkäitumise põhimõtteid.  

Õppesisu  
Varane ja hiline küpsemine – igaühel oma tempo. Muutunud välimus. Nooruki põhimured 

küpsemisperioodil. Suguküpsus. Naiselikkus ja mehelikkus. Soorollid ja soostereotüübid. Lähedus 

suhetes. Sõprus. Armumine. Käimine. Lähedus ja seksuaalhuvi. Vastutus seksuaalsuhetes ja 

turvaline seksuaalkäitumine.  

  

2.1.8.2. Tervis Tervis  
Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse tervise vastastikust mõju ning seost;  

2) kirjeldab olulisi tervisenäitajaid rahvastiku tervise seisukohalt;  

3) analüüsib tegureid, mis võivad mõjutada otsuseid tervise kohta, ning demonstreerib 

õpisituatsioonis tõhusaid viise, kuidas langetada otsuseid tervisega seonduvate valikute puhul 

individuaalselt ja koostöös teistega;  

4) analüüsib ja hindab erinevate tervise infoallikate ning teenuste kasutamise võimalusi ja 

usaldusväärsust;  

5) analüüsib enda tervise seisundit ning teab, mis tegurid ja toimetulekumehhanismid aitavad 

säilitada inimese vaimset heaolu;  

6) analüüsib inimese kehalise aktiivsuse ja toitumise mõju tervisele;  

7) analüüsib oma igapäevatoidu vastavust tervisliku toidu põhimõtetele;  

8) selgitab kehalise aktiivsuse mõju inimese füüsilisele, vaimsele, emotsionaalsele ja sotsiaalsele 

tervisele;  

9) oskab plaanida eri tüüpi kehalist aktiivsust oma igapäevaellu ning väärtustab kehalist 

aktiivsust eluviisi osana;   

10) selgitab stressi olemust, põhjusi ja tunnuseid;   

11) kirjeldab stressiga toimetuleku viise ning eristab tõhusaid toimetulekuviise mittetõhusatest, 

teab abi ja toetuse võimalusi;  

12) kirjeldab kriisi olemust ning seda, kuidas käituda kriisiolukorras; teab abi ja toetuse 

võimalusi.  

Õppesisu  
Tervis kui heaoluseisund. Terviseaspektid: füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne tervis. 

Terviseaspektide omavahelised seosed. Eesti rahvastiku tervisenäitajad. Tervislik eluviis ning 

sellega seonduvate valikute tegemine ja vastutus. Tegurid, mis mõjutavad tervisega seotud valikuid.   

Tervisealased infoallikad ja teenused. Tervise infoallikate usaldusväärsus. Kehaline aktiivsus 

tervise tugevdajana. Kehaline vormisolek ja sobiva kehalise aktiivsuse valik. Toitumise mõju 

tervisele. Toitumist mõjutavad tegurid.   

Vaimne heaolu. Vaimset heaolu säilitada aitavad tegevused ja mõttelaad. Stress. Stressorid. Stressi 

kujunemine. Stressiga toimetulek. Kriis, selle olemus. Käitumine kriisiolukorras. Abistamine, abi 

otsimine ja leidmine.  

  

Suhted ja seksuaalsus  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse 

tervise kontekstis;  

2) demonstreerib õpisituatsioonis oskusi, mis aitavad kaasa suhete loomisele ja säilitamisele:  

3) üksteise aitamine, jagamine, koostöö, teineteise eest hoolitsemine;   
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4) väärtustab tundeid ja armastust suhetes;  

5) selgitab seksuaalsuse olemust ja seksuaalse arengu individuaalsust ning tunnete osa selles 

arengus;  

6) kirjeldab tunnete ja läheduse jagamise viise;  

7) selgitab, milles seisneb partnerite vastutus seksuaalsuhetes;   

8) selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele;  

9) kirjeldab tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid;  

10) kirjeldab seksuaalsel teel levivate haiguste ärahoidmise võimalusi;   

11) teab, mis on HIV ja AIDS; teab HIVi nakatumise teid ning nakatumise vältimise võimalusi;  

12) eristab HIVi ja AIDSi müüte tegelikkusest;  

13)  väärtustab vastutustundlikku käitumist seksuaalsuhetes ning kirjeldab seksuaalõigusi kui 

seksuaalsusega seotud inimõigusi;  

14) nimetab, kuhu saab pöörduda abi ja nõu saamiseks seksuaaltervise küsimustes.  

Õppesisu  
Sotsiaalne tervis ja suhted. Suhete loomine, säilitamine ja katkemine. Suhete väärtustamine. 

Armastus. Seksuaalsuse olemus: lähisuhted, seksuaalidentiteet, seksuaalne nauding, soojätkamine, 

seksuaalne areng.   

Seksuaalne orientatsioon. Soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele.  

Seksuaalvahekord. Turvaline seksuaalkäitumine. Rasestumisvastased meetodid. Seksuaalõigused. 

Seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine. HIV ja AIDS. Abi ja nõu saamise võimalused.  

  

Turvalisus ja riskikäitumine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab levinumate riskikäitumiste tagajärgi, mõju inimese tervisele ja toimetulekule;  

2) kirjeldab ja selgitab levinumate riskikäitumiste ärahoidmise ja neisse sekkumise võimalusi 

indiviidi ja rühma tasandil, lähtudes igapäevaelust, ning teadvustab ennetamise ja sekkumise 

võimalusi ühiskonna tasandil;  

3) kirjeldab, mis on vaimne ja füüsiline uimastisõltuvus ning kuidas see kujuneb;  

4) kirjeldab ja demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas käituda uimastitega seotud olukordades;  

5) teab, kuidas käituda turvaliselt ohuolukorras ning kutsuda abi allergia, astma, diabeedi, 

elektrišoki, epilepsia, lämbumise, mürgituse, palaviku ja valu korral;  

6) demonstreerib õpisituatsioonis esmaabivõtteid õnnetusjuhtumite ja traumade korral (nt 

kuumakahjustus, teadvusekaotus, südameseiskumine, uppumine jne).   

Õppesisu  
Levinumad riskikäitumise liigid. Riskikäitumise mõju inimese tervisele ja toimetulekule. Tõhusad 

enesekohased ja sotsiaalsed oskused riskikäitumisega toimetulekul.  

Uimastid ja nende toime kesknärvisüsteemile. Uimastitega seonduvad vääruskumused. Uimastite 

tarvitamise isiklikud, sotsiaalsed, majanduslikud ja juriidilised riskid. Sõltuvuse kujunemine.   

Esmaabi põhimõtted ja käitumine ohuolukordades.  

  

Inimene, valikud ja õnn  
Õpitulemused  Õpilane:   

1) analüüsib ennast oma huvide, võimete ja iseloomu põhjal ning seostab seda valikutega elus;  

2) mõistab, et toimetulek iseenda ja oma eluga tagab õnne ning rahulolu.  

  

Õppesisu   
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Huvide ja võimete mitmekesisus ning valikud. Edukus, väärtushinnangud ja prioriteedid elus. Mina 

ja teised kui väärtus.  

Õnn. Toimetulek iseenda ja oma eluga õnne eeldusena.  

 

2.2. Ajalugu  
  

2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli ajalooõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi mineviku vastu;  

2) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu ajastut kõige 

enam iseloomustavate sündmuste ja isikute kaudu;  

3) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ning 

arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja pakub 

lahendusteid;  

4) leiab,  üldistab,  tõlgendab,  kasutab  ja  hindab  kriitiliselt 

 ajalooteavet  ning  allikate usaldusväärsust;  

5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja oma rolli kultuuripärandi säilitajana ning määratleb 

end oma rahva liikmena;  

6) mõistab ühiskonna mitmekesisust, kujundab ning põhjendab oma arvamust, analüüsib ja 

hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi;  

7) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma teadmisi 

ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid.  

  

2.1.2. Õppeaine kirjeldus  
Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis ning ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks 

vajalikke teadmisi ja oskusi. Õpilasi suunatakse teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ning 

tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende seoseid omavahel ja tänapäevaga 

ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi.  

Põhikooli ajalooõpetus on kronoloogilis-temaatiline. Õppeaine algab sissejuhatava algõpetusega 

ning jätkub muinas- ja vanaaja, keskaja, uusaja ning lähiajaloo õppimisega. Eesti ajalugu õpitakse 

lõimituna maailma ajaloo kursusesse. Ainekavas eraldi esitatud Eesti ajaloo teemasid käsitletakse 

põhjalikult ja süsteemselt ning tõmmatakse paralleele maailma ajalooga. Käsitluse põhimõte on 

liikumine lähemalt kaugemale, alustades kodukoha ajaloost, kus on oluline luua käsitletava teema ja 

paikadega isiklik seos.   

Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede 

dimensioon. Põhikoolis tähtsustatakse õpilasele jõukohast, inimesekeskset ajalookäsitlust, eluolu ja 

kultuuri teiste ajalooõpetuse dimensioonide ees. Maailma ajalugu käsitletakse valitud teemade 

kaudu, millega ei taotleta ajalooperioodidest tervikpildi kujunemist. Tähtis on luua seosed mineviku 

ning nüüdisaja ajaloosündmuste ja -nähtuste vahel ning kujundada arusaam, et minevikku 

pöördumata on raske mõista tänapäeva, nt kriisikollete olemust ning paljusid Eesti ajaloo 

probleeme.  

Õpilaste maailmapilti rikastab ainetevaheline lõiming ning lähedaste teemade lõimitud käsitlemine, 

lähtudes erinevatest aspektidest.  

 

Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi:  

1) oskus orienteeruda ajas ning analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist;   

2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine;  

3) küsimuste esitamine ajaloo kohta ning neile vastamine;  
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4) funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste 

loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine;   

5) empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja 

konfliktilahendusoskus;  

6) allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine 

ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine.  

 

Oskuste kujundamine ajalooõpetuses on pidev protsess ning seda tehakse erinevate õppeteemade ja 

õppemeetodite kaudu. Oskuste saavutatuse taset kirjeldatakse ajaloo õpetamise eesmärkidena 

kooliastmeti.  

Ajalootundides peab õpilastele tutvustama erinevaid ajalookäsitlusi neist ühtki peale surumata. 

Mõistmaks, et ajalookirjutamine sõltub ajast ja ajaloouurija seisukohast, tuleb kujundada kriitilist 

suhtumist erinevatesse mõtteviisidesse ning võrrelda ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri 

allikais.   

  

2.2.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes   
6. klassi lõpetaja:  

1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid õpitud sõnu, lühendeid ja fraase;   

2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab neid 

omavahel;  

3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjusi;  

4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;  

5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;   

6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid erinevate 

kultuurivaldkondade kohta;  

7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed, ning loob lihtsamaid 

seoseid mõne sündmuse näitel;  

8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate allikatega ja hindab 

neid  

9) kriitiliselt;  

10) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu ja kirjeldust 

ning kasutab ajalookaarti.  

  

2.2.4. Õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes   
  

2.2.4.1. Ajaloo algõpetus  

Ajaarvamine ja ajalooallikad  
Õpitulemused Õpilane:  

1) kasutab kontekstis mõisteid, lühendeid ja fraase sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia 

number,  

Rooma number, kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas;  

2) teab ajaloo periodiseerimise üldisi põhimõtteid;  

3) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  

4) kasutab ajalookaarti ning töötab lihtsamate allikatega.  

 

Õppesisu  
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Ajaarvamisega seotud mõisted ja ajaloo perioodid: muinasaeg, vanaaeg, keskaeg, uusaeg, 

lähiajalugu. Ajalugu ja ajalooallikad. Allikate tõlgendamine: kirjalik allikas, suuline allikas, 

esemeline allikas, muuseum ja arhiiv. Ajatelg.  

  

Ajaloosündmused, ajaloolised isikud ja eluolu  
Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab mõnda kodukohas aset leidnud minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;  

2) teab kodukohast pärit silmapaistvaid isikuid ja nende saavutusi;  

3) kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja 

nüüdisajal;  

4) oskab koostada lihtsamat ajaliini ja lühijuttu ajaloolisest isikust ning mineviku eluolust.  

Õppesisu  
Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas. Elu linnas ja 

maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, kultuur ja traditsioonid, nende 

muutumine ajas.  

  

2.2.4.2. Muinasaeg ja vanaaeg   

Muinasaeg  Õpitulemused  
Õpilane:   

1) kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid;  

2) näitab kaardil ning põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine;  

3) teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine;  

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus, 

sugukond, hõim;  

5) teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid.  

Õppesisu  
Muinas- ja vanaaja periodiseerimine. Muinasaja arengujärkude üldiseloomustus: kiviaja inimese 

tegevusalad, põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide kasutusele 

võtmine. Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda. Muinasaegsed mälestised – kalmed ja 

asulakohad – ning arheoloogilised leiud. Kodukoha inimasustus muinasajal.  

  

Vanad Idamaad  Õpitulemused Õpilane:  

1) selgitab, miks, kus ja millal tekkisid vanaaja kõrgkultuurid, ning näitab kaardil Egiptust ja 

Mesopotaamiat;  

2) kirjeldab vanaaja elulaadi ja religiooni Egiptuse, Mesopotaamia või Juuda riigi näitel;  

3) tunneb vanaaja kultuuri- ja teadussaavutusi: meditsiin, matemaatika, astronoomia, kirjandus, 

kujutav kunst, Egiptuse püramiidid ja Babüloni rippaiad; teab, et esimesed kirjasüsteemid olid 

kiilkiri ja hieroglüüfkiri;   

4) seletab mõisteid linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid, preester, Vana Testament.  

Õppesisu  
Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud.  

Vana-Egiptuse riigikorraldus, eluolu, religioon, kultuurisaavutused. Vaaraod Thutmosis III, Ramses 

II, Tutanhamon.  

Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi seadused, eluolu, 

religioon, kultuurisaavutused.  

Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, Vana Testament, kümme käsku.  

  

Vana-Kreeka   
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Õpitulemused  
Õpilane:  

1) näitab kaardil Kreetat, Kreekat, Balkani poolsaart, Ateenat ja Spartat;  

2) teab, et Vana-Kreeka tsivilisatsioon sai alguse Kreeta-Mükeene kultuurist;  

3) kirjeldab Vana-Kreeka kultuuri ja eluolu iseloomulikke jooni järgmistes valdkondades: 

kirjandus, teater, religioon, kunst, sport;  

4) võrdleb Vana-Kreeka ühiskonnakorraldust Ateena ja Sparta näitel;  

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, 

aristokraatia, demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia, 

skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik.  

Õppesisu  
Vanim kõrgkultuur Euroopas. Kreeka loodus ja rahvastik, Kreeta ja Mükeene kultuur.  

Kreeka linnriigid. Ühiskonnakorraldus ja kasvatus Ateenas ning Spartas. Linnriikide nõrgenemine 

ja alistamine Makedooniale. Aleksander Suure sõjaretk ning maailmariigi tekkimine.  

Vana-Kreeka kultuur ja religioon, eluolu ja mütoloogia. Olümpiamängud. Homerose 

kangelaseepika, ajalookirjutus, teater, kunst, arhitektuur, skulptuur, vaasimaal. Vana-Kreeka 

kultuuri tähtsus.  

  

Vana-Rooma  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) näitab kaardil Apenniini poolsaart, Vahemerd, Kartaagot, Roomat, Konstantinoopolit, 

IdaRoomat ja Lääne-Roomat;  

2) teab Rooma riigi tekkelugu ning oskab tingmärkidest juhindudes näidata kaardil Rooma riigi 

territooriumi ja selle laienemist;  

3) iseloomustab eluolu ja kultuuri Rooma riigis;  

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, 

plebei, konsul, senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, 

kristlus, piibel, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago, Konstantinoopol, ladina keel.  

Õppesisu  
Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, kuningad. Rooma Vabariigi algus ja ühiskondlik 

korraldus.  

Rooma võimu laienemine Vahemere maades. Hannibal, Caesar, vabariigi lõpp.  

Rooma keisririigi ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle lõhenemine.  

Vana-Rooma kultuur, kunst ja arhitektuur, rahvas ja eluolu, avalikud mängud. Ristiusu teke, Uus 

Testament.  

  

2.2.7. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes   
9. klassi lõpetaja:  

1) kirjeldab 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 märksõnade/küsimuste toel, kujundab oma seisukoha ning põhjendab seda nii suuliselt 

kui ka kirjalikult;  

4) teab Eesti ühiskonna arengujärke ja tähtsamaid ajaloosündmusi, seostab kodukoha, Eesti ja  

5) Euroopa ajalugu maailma ajalooga ning saab aru, et ajaloosündmusi võib tõlgendada 

mitmeti;  
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6) töötab mitmesuguste ajalooallikatega, kommenteerib ja hindab neid kriitiliselt;  

7) otsib, analüüsib ja kasutab ajalooinfot, koostab kava ja mõistekaarti, ajalooreferaati ja 

lühiuurimust, esitleb seda suuliselt ja kirjalikult ning IKT vahendeid kasutades;  

8) töötab kaardiga ja koostab lihtsamaid skeeme;  

9) oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda ja mõistab nii ametite kui ka töö sisu 

muutumist ajas;  

10) mõistab ajalooteadmiste vajalikkust igapäevaelus ning teab ajalooga seotud erialade õppimise 

võimalusi.  

  

2.2.8. Ajaloo õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  
  

2.2.8.1. Keskaeg ja varauusaeg  

Maailm keskajal  476-1492  

Õpitulemused 

 Õpilane:  

1) kirjeldab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda, naturaalmajandust ning 

talupoegade ja feodaalide elulaadi;   

2) teab kiriku osa keskaja ühiskonnas nii kultuuripärandi säilitajana kui ka maailmapildi 

kujundajana;   

3) teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad, ning kirjeldab keskaegse linna eluolu;  

4) iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi jagunemise 

tagajärgi;  

5) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste vallutusi;  

6) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;  

7) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;  

8) nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu 

muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ning muistset vabadusvõitlust;  

9) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ja tekkis Vana-Vene riik;  

10) seletab mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn, senjöör, vasall, feodaal, 

pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, 

romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee, Meka;  

11) teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Keskaegse maailmapildi mõju maailma ajaloole, keskaja ühiskonna üldiseloomustus ja 

periodiseering. Läänikord, eluolu.  

Kiriku ja kultuuri osa keskajal, ristiusu õpetuse alused, ristisõjad, keskaja ülikoolid ja teadus, 

romaani ja gooti stiil.  

Frangi riik, Frangi riigi teke, riik Karl Suure ajal, Frangi riigi jagunemine, kolm tuumikala: Itaalia, 

Prantsusmaa ja Saksamaa.  

Araablased. Araabia ühiskond, Muhamed. Islam, araabia kultuur ja selle mõju Euroopale.  

Bütsants, Bütsantsi tugevuse põhjused, Justinianus I, Vana-Vene riik.  

Linnad ja kaubandus, linnade teke ja eluolu, hansakaubandus Põhja-Euroopas, tsunftikord, linnade 

valitsemine.  

Põhja-Euroopa ja Eesti. Skandinaavia eluviis ja ühiskond, viikingite retked.  

Eesti keskajal, eluolu muinasaja lõpus. Muinasmaakonnad, muistne vabadusvõitlus ja 

ristiusustamine, ühiskonna struktuur. Valitsemine, Liivi Ordu. Linnad.  
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Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma keisririik, parlamendi 

kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine. Eluolu keskajal. Asustus, tegevusalad ja eluolu 

kodukohas muinasaja lõpul.   

  

Maailm varauusajal 1492-1600 Õpitulemused   
Õpilane:  

1) teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng ja 

reformatsioon;   

2) kirjeldab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning reformatsiooni mõju; 

3) seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;  

3) seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk, renessanss, 

humanism;  

4) teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

Õppesisu   
Ühiskond varauusajal, tehnoloogia, uue maailmapildi kujunemine. Tehnoloogia areng, 

majandussuhted, humanism, kujutav kunst, Leonardo da Vinci.  

Suured maadeavastused. Ameerika avastamine, maadeavastuste tähendus Euroopale ja Euroopa 

mõju avastatud maades.  

Reformatsioon Saksamaal. Martin Luther.  

Eesti 16. sajandil, reformatsioon, haldusjaotus ja linnad. Liivi sõja põhjused ja tagajärjed.  

  

2.2.8.2. Uusaeg  
Maailm 1600–1815 Õpitulemused Õpilane:  

1) teab, mis muutused toimusid Rootsi ja Vene ajal Eesti võimukorralduses, talurahva elus, 

hariduses ja kultuuris ning mis olid Põhjasõja tagajärjed Eestile;  

2) selgitab valitsemiskorralduse muutusi uusajal: seisuslik riik, absolutism, valgustatud 

absolutism, parlamentarism;  

3) selgitab Prantsuse revolutsiooni ning Napoleoni reformide põhjusi, tagajärgi ja mõju;  

4) toob esile ühiskonna ümberkorraldamise võimalusi reformide ja revolutsiooni teel ning saab 

aru, mille poolest need erinevad;  

5) teab, kuidas tekkisid Ameerika Ühendriigid, ja kirjeldab Ameerika Ühendriikide 

riigikorraldust;  

6) kirjeldab baroki ja klassitsismi põhijooni;  

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid valgustus, valgustatud absolutism, reform, 

revolutsioon, restauratsioon, absolutism, parlamentarism;  

8) teab, kes olid Napoleon, Louis XIV, Peeter I ja Voltaire, ning iseloomustab nende tegevust.  

 

Õppesisu  
Uusaja ühiskonna põhijooned Euroopas, absolutismi kujunemine, Louis XIV, valgustusfilosoofia, 

Inglise kodusõda ja restauratsioon, Inglismaa ja Prantsusmaa, 18. sajandi valgustatud absolutism 

Preisimaa näitel, Friedrich II.  

Eesti Rootsi ja Vene riigi koosseisus, valitsemine, keskvõim ja aadli omavalitsus, Balti erikord, 

Põhjasõda, Peeter I, Eesti talurahvas 17. ja 18. sajandil, muutused majanduses ja poliitikas, 

vaimuelu (religioon, haridus, kirjasõna).  

USA iseseisvumine, Iseseisvussõda, USA riiklik korraldus.  

Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Prantsuse revolutsiooni põhjused ja kulg, Napoleoni 

reformid, Viini kongress ja poliitilised muutused Euroopa kaardil Vestfaali rahu ning Viini 
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kongressi tulemusena, Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni sõdade tähtsus Euroopa ajaloos. 

Kultuur: barokk, klassitsism.   

Asustus ja eluolu paikkonnas 17.–18. sajandil.  

  

Maailm 1815–1918   
Õpitulemused Õpilane:  

1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;  

2) kirjeldab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;  

3) selgitab Eesti iseseisvumist;  

4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;  

5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;  

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, 

venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism.  

Õppesisu  
Industriaalühiskonna kujunemine, tööstuslik pööre, vabrikutootmine, linnastumine, 

industriaalühiskonna sotsiaalne pale, 19. sajandi poliitilised õpetused.  

Rahvuslus ja rahvusriigid, rahvusluse kasv Euroopas, rahvusriigi loomine Saksamaa näitel, Saksa 

keisririik.  

Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul, Vene impeeriumi äärealade poliitika, talurahvaseadused, 

rahvuslik ärkamine, selle eeldused, liidrid ja üritused, venestusaeg, 1905. aasta revolutsiooni 

tagajärjed. Esimene maailmasõda, uue jõudude vahekorra kujunemine Euroopas, sõja põhjused, 

kulg ja tagajärjed, maailmasõja mõju Eestile. Eesti iseseisvumine: autonoomiast Vabadussõjani.  

Kultuur 19. sajandil ja 20. sajandi algul: eluolu, ajakirjandus, seltsiliikumine, sh kodukohas.  

  

2.2.8.3. Lähiajalugu  

Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939  

Õpitulemused  
Õpilane:   

1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi;  

2) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;  

3) kirjeldab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi aastail ja 

vaikival ajastul;  

4) kirjeldab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi 

kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;   

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, 

fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem, 

vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;  

6) teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano Roosevelt, 

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson.  

Õppesisu  
Rahvusvaheline olukord, Pariisi rahukonverents, poliitiline kaart pärast Esimest maailmasõda, 

Versailles’ süsteem. Rahvasteliidu tegevus ja mõju, sõjakollete kujunemine Aasias ja Euroopas.  

Maailmamajandus, ülemaailmse majanduskriisi põhjused, olemus ja tagajärjed.  

Demokraatia ja diktatuuri põhijooned. Demokraatia Ameerika Ühendriikide näitel, autoritarism 

Itaalia näitel, totalitarism NSV Liidu ja Saksamaa näitel.  

Eesti Vabariik, Vabadussõda, Asutav Kogu, maareform ja põhiseadus, demokraatliku 

parlamentarismi aastad, vaikiv ajastu, majandus, kultuur ja eluolu, välispoliitika.  
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Kultuur ja eluolu kahe maailmasõja vahel, uued kultuurinähtused, teadus, tehnika areng, 

aatomiuuringud, auto ja lennuk, raadio, kino ja film, kirjandus ja kunst, uued propagandavahendid. 

Kultuur ja eluolu paikkonnas 20. sajandi algul.  

Teine maailmasõda 1939–1945   
Õpitulemused Õpilane:  

1) teab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel;  

2) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja puhkemise 

põhjused, sõja tulemused ja tagajärjed;   

3) kirjeldab ajalookaardile tuginedes Teise maailmasõja sõjategevuse kulgu;   

4) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;  

5) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;   

6) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus Hitleri-vastane 

koalitsioon;  

7) seletab mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside leping, okupatsioon, ÜRO.  

Õppesisu  
Rahvusvaheline olukord. Lääneriikide järeleandmised Saksamaale. München. MRP.  

Sõjategevuse üldiseloomustus, sõja algus ja lõpp, sõdivad pooled. Sõjategevus, rinded: Idarinne, 

Läänerinne, Vaikse Ookeani ja Põhja-Aafrika piirkond. Holokaust, ÜRO asutamine.  

Eesti Teise maailmasõja ajal, baaside ajastu, iseseisvuse kaotamine, juuniküüditamine, sõjategevus 

Eesti territooriumil, Nõukogude ja Saksa okupatsioon. Teise maailmasõja mõjud paikkonnas.  

 

Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab külma sõja põhijooni ning toob esile selle avaldumist ja vorme, näitab kaardil tähtsamaid 

külma sõja aegseid kriisikoldeid;  

2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil 1990. aastail;  

3) kirjeldab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;  

4) kirjeldab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV Liidu 

koosseisus;  

5) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;  

6) kirjeldab Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;  

7) iseloomustab kultuuri ja eluolu muutumist 20. sajandi vältel;  

8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle, 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, metsavennad, plaanimajandus, massirepressioon, 

Atlandi Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;  

9) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar 

ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.  

Õppesisu  
Külm sõda, külma sõja põhijooned ja avaldumisvormid, kriisid ja sõjad.  

Läänemaailm USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel. USA ühiskond, sisepoliitika, ühiskondlikud 

liikumised, välispoliitika. Saksamaa Liitvabariigi majanduse areng, Ida- ja Lääne-Saksamaa suhted.  

Kommunistlikud riigid, kommunistliku süsteemi teke. NSV Liit, stalinism, sula, stagnatsioon.  

Eesti Nõukogude okupatsiooni all, piiride muutumine, repressioonid, kollektiviseerimine, 

industrialiseerimine, poliitiline juhtimine, kultuur ja eluolu.  

Kommunistliku süsteemi lagunemine, perestroika ja glasnost, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, 

Saksamaa ühinemine.  
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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.  

Poliitilised liikumised, kultuur ja eluolu ning ajalooline mälu ja mäluasutused kodukohas.  

  

2.3. Ühiskonnaõpetus  
  

2.3.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisukohti 

ja valikuid põhjendada;  

2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;   

3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja elluviimises nii kohalikul kui ka Eesti riigi 

tasandil;  

4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid: seaduslikkust, vabaduse ja vastutuse seost;   

5) arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, osalemist ühiskonna arengus ja sidususes, seisab 

vastu kesksete normide rikkumisele ning on seaduskuulekas;  

6) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.  

7) algatab ning toetab koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel;  

8) kasutab ühiskonnaõpetuses omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid oma edasiste õpingute ja 

teadlike karjääriotsuste kavandamisel ning langetamisel, koostab esmase karjääriplaani.  

  

2.3.2. Õppeaine kirjeldus  
Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste sotsiaalse kompetentsuse kujunemises. Ühiskonnaõpetus 

aitab õpilasel arendada ettevõtlikkust ning kujuneda ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, 

sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud 

teadmised, oskused ja hoiakud seostuvad tihedalt teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, 

inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale õppele. Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb 

kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku seoseid ühiskonna põhivaldkondadega 

(majanduse, poliitika ja õigusega), ent ka suhteid teiste sotsiaalsete rühmadega. Kodanikuna 

mõistetakse demokraatliku ühiskonna liiget, kes suhtleb ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja 

võimaluste alusel.  

Ühiskonnaõpetusel on tähtis koht õpilaste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemises, nagu 

ettevõtlikkus, seaduste austamine, töökus, sooline võrdõiguslikkus, kodanikualgatus, sotsiaalne 

õiglus ja kodanike võrdne kohtlemine, inimõiguste austamine, mõistev suhtumine erinevustesse, 

tauniv suhtumine eelarvamustesse, säästlik suhtumine keskkonnasse, lugupidav suhtumine teiste 

rahvaste ja maade kultuuritraditsioonidesse ning soov neid tundma õppida; oma maa 

kultuuripärandi väärtustamine; teadvustamine, et kõikjal ei elata ühtviisi hästi jne.  

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 

põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Tähtsal kohal on 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise oskuste 

omandamine, mis aitab õpilasel ühiskonnas toime tulla. Nii kujuneb õpilasel tervikpilt ühiskonnast, 

kus teadvustatakse inimtegevuse ja looduse vastastikust mõju ning väärtustatakse jätkusuutlikku 

eluviisi.   

I kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud inimeseõpetuse ainekavva.  
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II ja III kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena. II kooliastmes tutvub õpilane oma 

lähiümbruse sotsiaalsete suhete süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt erinevate isiksuste ja rühmade 

kooseksisteerimisele. Käsitelu keskmes on inimesed meie ümber, kool ning õpilase kodukoht.  

III kooliastmes lisanduvad Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioonid. Riigi valitsemisega 

tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone. Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda 

põhikooliga, on enam pööratud tähelepanu poliitika avaldumisele igapäevaelus ning kodaniku 

rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana.   

Majanduse käsitlemine III kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele, ettevõtlusele, riigi 

majanduse reguleerimisele ja turumajanduse sotsiaalsetele mõjudele. Ainet käsitletakse võimalikult 

igapäevaeluga seostatult.   

Aine käsitlemisel on oluline koht uurimuslikel õpivõtetel, mille toel omandavad õpilased 

probleemide seadmise, hüpoteeside sõnastamise, töö plaanimise ja korraldamise, kriitilise 

mõtlemise ning tulemuste tõlgendamise ja esitamise oskused, esitades materjale nii suuliselt kui ka 

kirjalikult ning kasutades näitlikustamiseks mitmesuguseid visuaalseid vorme ja asjakohasel juhul 

elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus 

kodukohas).   

Aktiivse kodaniku kontseptsioon käsitleb kodanike kaasatust laiemalt, mitte ainult kui hääletamist 

valimistel. See avardab ka ühiskonnaõpetuse rakendussuuna võimalusi noorte jaoks, kes pole veel 

hääleõiguslikud (nt koolielu korraldamises, tarbijahariduses, kodanikualgatuses).   

Kogu õppes kasutatakse nüüdisaja tehnoloogilisi vahendeid, sh IKT võimalusi, arvestades 

kasutatava tarkvara legaalsust, interneti ja IT turvariske ning küberkuritegevust (riigiportaal, e-

teenused, omavalitsus- ja riigiasutuste kodulehed, teabepäring, õigusaktid internetis).   

  

2.3.5. Õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes   
6. klassi lõpetaja:  

1) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;   

2) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis, märkab probleeme koolis, 

toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;  

3) märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks, 

oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel;  

4) teab Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone, kirjeldab nende ülesandeid (kohalik 

omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus) ning nimetab 

erinevaid riigijuhtimisega seotud ameteid/elukutseid;  

5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused, miks tuleb seadusi täita; teab, mis on lapse õigused 

ja vastutus;  

6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab 

vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajaile; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele 

vastu seista;  

7) mõistab inimeste iseärasusi ning teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise 

suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ja valmis 

koostööks;  

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning 

väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat, tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ja 

tarbijana ning mõistab, miks erinevais ameteis töötamisel eeldatakse erinevaid teadmisi, 

oskusi ja isiksuseomadusi;  

9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma 

teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab 

infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;  
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10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.  

  

2.3.6. Õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes  

2.3.6.1. Sotsiaalsed suhted  

Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid rahvus, riik, võrdõiguslikkus ja 

sallivus;  

2) nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja  

3) kultuuritraditsioone;  

4) nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid;  

5) toob näiteid naiste ja meeste võrdsete õiguste ning nende rikkumise kohta Eestis;  

6) teab ja hoiab kogukonna traditsioone;  

7) teab, mis on isikutunnistus ja reisidokumendid (pass, isikutunnistus);  

8) nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu 

Eestis.  

Õppesisu  
Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).  

Sooline võrdõiguslikkus.  

Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere. Euroopa riigid, Eesti 

naaberriigid.  

 

Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus, koostöö   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, kodanikualgatus, 

vabatahtlik tegevus;  

2) nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust;  

3) nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone ning kirjeldab nende tegevust;  

4) teab kodukoha kodanikualgatusi ning algatab neid ja osaleb neis võimaluse korral;   

5) toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi.  

Õppesisu  
Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus.  

Noorteorganisatsioonid.  

Eakohased kodanikualgatuse võimalused.  

Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsioonivõimalused.  

  

2.3.6.2. Demokraatia  

Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid inimõigus, seadus, demokraatia;  

2) iseloomustab demokraatia põhimõtteid;   

3) teab ja austab inimõigusi;  

4) teab, et Eesti on demokraatlik vabariik, nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi 

Presidendi peamisi ülesandeid;  

5) teab, mis on kohalik omavalitsus, toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse tegevuse kohta;  
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6) teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, toob näiteid seaduskuuleka 

käitumise kohta.  

Õppesisu  
Rahva osalemine ühiskonna valitsemises: arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus 

aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja saada valitud.  

Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus.  

Kohalik omavalitsus.  

Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon.  

Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne).  

  

Koolidemokraatia, lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis;  

2) toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat;  

3) tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, teab õiguste ja 

vastutuse tasakaalu.  

Õppesisu  
Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses.  

Kooli sisekord (kodukord).  

Lapse õigused (õigus haridusele, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja 

vastutuse tasakaal.  

  

2.3.6.3. Töö ja tarbimine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel;  

2) teab, kuidas raha teenitakse ja millest koosneb pere eelarve; oskab kulutusi tähtsuse järjekorda 

seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega plaanida;  

3) teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid;  

4) iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed ja 

ametid;  

5) selgitab erinevate elukutsete vajalikkust ühiskonnale;  

6) oskab tarbijana märgata ja mõista tooteinfot ning tunneb tarbija õigusi.  

Õppesisu  
Aja ja kulutuste planeerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine.  

Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. Teadlik, 

säästev tarbimine. Töökultuur ja tööeetika.  

  

2.3.7. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  
9. klassi lõpetaja:  

1) teab 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, vastutustundliku 

kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas;  

3) teab ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning kaitseb inimõigusi, tunnustab 

erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ja käitub sallivalt;  
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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 ja väärtusi ning nimetab liikmesriike; nimetab teisi 

rahvusvahelisi organisatsioone ja selgitab nende tegevuse eesmärke;   

6) selgitab üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli majanduses; teab, mis on avalik ja erasektor; teab 

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;   

7) kaalub oma võimalusi tulevase töötajana ja ettevõtjana ning kavandab edasist haridusteed 

lähtuvalt oma võimetest, huvidest, teadmistest, oskustest ja hoiakutest ning valikuid väliselt 

mõjutavatest teguritest;  

8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust tarbijana;  

9) oskab leida vajalikku teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid, arvestab 

autoriõiguste kaitset;  

10) teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta majandusele, 

kultuurile, keskkonnale jne;  

11) teab riigi juhtimis- ja haldusstruktuuride ameteid/elukutseid ning nende töö sisu ja arutleb 

selle üle, mis on olulised eeldused selle töö tegemiseks; valdab ülevaadet riigiteenistujaks 

kujunemise ja õppimise võimalustest.  

  

2.3.8. Õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes   

2.3.8.1. Ühiskond ja sotsiaalsed suhted  

Meedia ja teave  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu, 

ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam, 

intellektuaalomandi kaitse (plagiaat);  

2) iseloomustab näidete varal avaliku ja eraelu piiride seadmist ning ületamist;  

3) avaldab arvamust ajakirjanduses käsitletavate probleemide kohta; kasutab lihtsamaid 

uurimismeetodeid probleemide kirjeldamiseks;  

4) teab reklaami funktsioone ja liike;  

5) tunneb ja austab autori õigusi ning vastutust; viitab ja tsiteerib nõuetekohaselt.  

Õppesisu  
Raamatukogu, internet.  

Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele, avaliku 

arvamuse kujundamine, meelelahutus jne.  

Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu piir.  

Turunduskommunikatsiooni funktsioon ja liigid: valimisreklaam, sotsiaalreklaam, 

kommertsreklaam jne.   

Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, tsiteerimine, üles- ja allalaadimine. 

Plagieerimine.   

 

Ühiskonna sotsiaalne struktuur  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne kihistumine, 

sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;  
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2) märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;  

3) väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;  

4) väärtustab soolist võrdõiguslikkust;  

5) mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega.  

Õppesisu   
Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, rahvuslikud, usulised, varanduslikud, 

regionaalsed jm.  

Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalne sidusus. Sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalne õiglus ja 

võrdõiguslikkus. Solidaarsus.  

Väärtused ja identiteedid. Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning probleemid.   

 

Ühiskonna institutsiooniline struktuur – avalik sektor, tulundus- või ärisektor, kolmas sektor  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus, 

ärisektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus;  

2) selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas;  

3) teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi.  

  

Õppesisu   
Avalik sektor ja selle institutsioonid (riigiasutused, kohalik omavalitsus, avalik-õiguslikud 

asutused).  

Erasektor kui kasumile suunatud sektor.  

Kolmas sektor kui mittetulundussektor. Sihtasutused, heategevus, vabatahtlik töö, 

kodanikualgatused.  

 

Ühiskonnaliikmete õigused  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused;   

2) tunneb inimõigusi ja lastekaitse põhimõtteid;   

3) kirjeldab õiguste ja kohustuste, vabaduse ja vastutuse seost;  

4) tunneb riske, oskab vältida ohtusid ja teab, kust otsida abi.  

Õppesisu  
Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. Inimõiguste rikkumise 

ärahoidmine. Vägivald, kuritarvitamine, inimkaubandus jm.  

Põhiõigused; sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused.   

Lapse õigused, kohustused ja vastutus. Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. Inimkaubandus, 

tööorjus, seksuaalne ekspluateerimine jm. UNICEFi tegevus.  

  

2.3.8.2. Riik ja valitsemine  

Demokraatia  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism; võimude 

lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused, kodanikuühiskond, 

kodanikualgatus;  

2) selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises;  
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3) tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid reegleid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega 

arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees); käitub demokraatia põhimõtete järgi;  

4) eristab demokraatiat ja autokraatiat, võrdleb demokraatliku, autoritaarse ja totalitaarse 

ühiskonna põhijooni;   

5) selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid.  

Õppesisu  
Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused.  

Demokraatliku valitsemise põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja 

tasakaal.  

Õigusriik. Kodanikuvabadused ja -õigused.  

 

Eesti valitsemiskord  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid 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;  

2) tunneb ja oskab kasutada Eesti Vabariigi põhiseadust ning iseloomustab Eesti riigi poliitilist 

ja halduskorraldust;  

3) mõistab seaduste järgimise vajadust ja seaduste eiramise tagajärgi ning teab, kuhu oma õiguste 

kaitseks pöörduda; oskab leida vajalikku õigusakti ning kasutada elektroonilist Riigi Teatajat 

(eRT);  

4) teab riigi- ja omavalitsusasutuste struktuuri, sh riigi- ja omavalitsusasutuste portaalide 

kasutusvõimalusi;  

5) tunneb kodanikuõigusi ja -kohustusi, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodakondsuse saamise 

tingimusi;  

6) selgitab valimiste üldiseid põhimõtteid;   

7) teab peamisi rahvusvahelisi organisatsioone, mille liige Eesti on;   

8) nimetab Eesti parlamendierakondi;   

9) teab Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevaid õigusi, võimalusi ja kohustusi.   

 

Õppesisu  
Põhiseadus. Põhiseaduslikud institutsioonid. Riigikogu koosseis ja ülesanded. Valitsuse 

moodustamine ja ülesanded. Vabariigi President. Kontrollorganid: õiguskantsler, riigikontroll. 

Kohus. Kohalik omavalitsus.  

Õigussüsteem. Eesti kohtusüsteem. Õigusaktide kasutamine. Alaealiste õiguslik vastutus.  

Kodakondsus. Eesti kodakondsuse saamise tingimused. Kodanikuõigused ja -kohustused. Euroopa 

Liidu liikmesriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ning kolmandate riikide kodanikud, nende 

õigused ja kohustused Eestis.  

Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti parlamendierakonnad.  

Valimised. Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja hääletajad ehk valijad; nende 

rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.  

Eesti Euroopa Liidu liikmena. Eesti rahvusvahelistes organisatsioonides.  

  

2.3.8.3. Kodanikuühiskond  

Õpitulemused  
Õpilane:  
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1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid kodanikuühiskond, vabaühendus, kodanikuosalus, 

kodanikualgatus;  

2) iseloomustab kodanikuühiskonna rolli demokraatia tagamisel;  

3) mõistab kodanikuühiskonna ja vabaühenduste toimimise põhimõtteid ning eesmärke;  

4) analüüsib kodanikuühiskonnas tegutsemise võimalusi ja probleeme ning pakub lahendusi.  

Õppesisu  
Kodanikuühiskonna olemus ja põhijooned. Vabaühendused ja MTÜd. Kirik ja usuühendused.  

Kodanikuosalus ja kodanikualgatus. Kodanikuajakirjandus. Vabatahtlik tegevus, kaasatus 

ühendustesse ja organisatsioonidesse. Noorte osalusvõimalused. Õpilasomavalitsus ja 

õpilasorganisatsioonid. Noorteprojektid.  

Käitumine kriisioludes.  

  

2.3.8.4. Majandus  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid turumajandus, turg ja turusuhted, nõudmine, 

pakkumine, konkurents, tootlikkus, kasum, riigieelarve, riiklikud ja kohalikud maksud, ühishüve, 

sotsiaalne turvalisus, vaesus, sotsiaalkindlustus, sotsiaaltoetus, tööturg, bruto- ja netopalk, laen, 

investeering, tarbijakaitse;  

2) tunneb erineva haridusega inimeste võimalusi tööturul; teab, mida tähendab olla omanik, 

ettevõtja, tööandja, töövõtja, töötu;  

3) analüüsib ja hindab oma huve, võimeid ja võimalusi edasiõppimist ning karjääri plaanides;   

4) teab eelarve koostamise põhimõtteid, oskab arvutada netopalka;   

5) teab oma õigusi ja vastutust tarbijana ning tarbib säästlikult;  

6) kirjeldab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid ning ettevõtluse ja riigi rolli majanduses; 

selgitab maksustamise eesmärke, teab Eestis kehtivaid makse, üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses 

maksudega.  

 

 

 

Õppesisu  
Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja kasum. 

Ettevõtluse vormid: aktsiaselts (AS), osaühing (OÜ), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Ettevõtluse 

roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine maailmas.  

Riigi roll majanduses: plaanimine ja regulatsioon. Riigieelarve. Maksud, maksustamise põhimõtted. 

Tulude ümberjagamine. Ühishüved ja sotsiaalne turvalisus. Aus maksumaksmine. Sotsiaaltoetused 

ja sotsiaalkindlustus.  

Tööturg. Tööturu mõiste. Tööandja ja töövõtja rollid töösuhetes. Tööõigus. Hõivepoliitika, tööturu 

meetmed tööandjaile ja tööotsijaile. Erinevast soost, erineva haridustaseme ning töö- ja erialase 

ettevalmistusega inimesed tööturul.  

Isiklik majanduslik toimetulek. Eesmärkide seadmine ja ressursside hindamine. Palk ja 

palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve. Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine 

ning investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane tarbimine. Tarbijakaitse 

kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus.  
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LISA 6 

Ainevaldkond    

Kunstiained üldosa 
 

1. Üldalused  

1.1. Kunstipädevus  
 Paldiski Vene Põhikoolis on kunstivaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks kujundada õpilastes 

eakohane kunstipädevus: suutlikkus mõista kunstide mitmekesisust, arutleda kunsti ja muusika 

teemadel; väärtustada lähiümbruse, Eesti ja maailma kultuuripärandit; näha eri ajastute ja nüüdisaja 

kultuuri suhet; kasutada kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks 

loominguliseks tegevuseks, väärtustada enda ja kaaslaste loomingut.  

Kunstivaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) on omandanud loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, tunnetab enda loomingulisi võimeid 

ning väärtustab isikupäraseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi;  

2) kasutab loovtöödes mitmekesiseid visuaalseid ja muusikalisi väljendusvahendeid, arutleb 

eakohaste kultuuriliste sõnumite ja väärtushinnangute üle, oskab kujundada oma arvamust ning 

väljendada kunsti abil emotsioone;  

3) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, osaleb nii individuaal- kui ka koostööprojektides ning 

peab tähtsaks lahenduste otsimist ja loovat mõtlemist;  

4) märkab kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust, mõistab muusika ja kunsti 

osatähtsust nüüdisaegses ühiskonnas, aktsepteerib erinevaid kultuurinähtusi;  

5) väärtustab ja hoiab Eesti ning siin elavate rahvusvähemuste kultuuri, tunneb vastutust 

kultuuritraditsioonide säilimise eest, seostab kunsti ja kultuuri ning teaduse ja tehnoloogia 

arengut nii minevikus kui ka tänapäeval;  

6) omab ülevaadet kunstivaldkonnaga seonduvatest elukutsest, ametitest ja edasiõppimise 

võimalustest.  

 

1.2. Ainevaldkonna õppeained ja nende maht  
Kunstiainete valdkonda kuuluvad kunst ja muusika, mis on kohustuslikud kõikides 

põhikooliastmetes. Kunsti ja muusikat õpitakse 1.–9. klassini.  

Kunstivaldkonna õppeainetes taotletavate õpitulemuste ja õppesisu koostamisel on aluseks võetud 

arvestuslik nädalatundide jagunemine kooliastmeti ja aineti alljärgnevalt. 

 

I kooliaste  
kunst – 4,5 nädalatundi 

 muusika – 6 nädalatundi 

II kooliaste  
kunst – 3 nädalatundi  

muusika – 4 nädalatundi 

III kooliaste  
kunst – 3 nädalatundi 

muusika – 3 nädalatundi  

 

Kooli õppekavaga määratud valiktundide maht kooliastmeti on märgitud õppekava üldosas 

tunnijaotusplaanis. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja  valdkonnasisene lõiming 
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Kunstide valdkonna aineid põhikoolis ühendab tähelepanu loovuse ja eneseväljendusoskuse 

arendamisele ning tervikliku maailmapildi kujundamisele. Kunstide kaudu saadakse teadmisi 

erinevate väljendusvahendite ja kultuuride kohta, õpitakse tundma ennast ning mõtestatakse 

kunstide rolli ühiskonnas.  

Loomise, esitamise, teoste interpreteerimise ja analüüsimise kaudu õpitakse tundma traditsioonilisi 

ning nüüdisaegseid kunste, nende sisu, vorme ja tähendusi, kujundatakse mõistmist ning 

kriitikameelt. Arendatakse mõtlemise paindlikkust ning avatust kultuurilistele ja individuaalsetele 

erinevustele, mis toetab toimetulekut kiiresti muutuvas ja mitmekultuurilises maailmas.  

Praktiline kunstidega tegelemine arendab õpilase tundemaailma, intuitiivset ja loovat mõtlemist. 

Kunstidel on oluline osa igapäevaelu rikastava ning emotsionaalselt tasakaalustava harrastusena. 

Kunstitegevused tasakaalustavad valdavalt verbaalset ning analüütilist mõtlemist teistes õppeainetes, 

lisades kujundliku, sünteesiva ja intuitiivse poole. Selle tulemus on terviklik mõtlemine, mis 

võimaldab läheneda loovalt probleemidele ning väärtustada erinevaid lahendusi ja lahendite 

mitmetahulisust. Kunstidega tegelemine avaldab positiivset mõju kõikide ainete õppimisele.  

Kunstiainete sisus, tegevustes ja taotlustes on ühised järgmised aspektid:  

1) teadmised kunstidest (analüüs);  

2) erinevate kunstide seostamine (süntees);  

3) ainealane (verbaalne) keel;  

4) loominguline eneseväljendus (loomine, esitamine);  

5) kunstiloomingu vastuvõtmine (kommunikatsioon, kriitika);  

6) oma-, kohaliku ja maailmakultuuri väärtustamine (mitmekultuurilisus); 

7) kultuuriväärtuste kaitsmine (jätkusuutlikkus). 

 

Õppesisu käsitlemisel teeb aineõpetaja valiku, arvestades, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

üld- ja valdkondlikud ning ainepädevused on saavutatavad.  

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  
Kunstivaldkond võimaldab kujundada kõiki üldpädevusi igapäevases õppetöös nii teooria kui ka 

praktiliste tegevuste kaudu. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, 

oskuste, väärtushoiakute ja -hinnangute – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes loob oma 

väärtushinnangute ja enesekehtestamisoskusega sobiliku õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist. Üldpädevuste kujundamisel on oluline kooli ning kodu koostöö. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kunstivaldkonna õppeainetes rõhutatakse kultuuriteadmisi ja ühisel 

kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes väärtustatakse 

individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -

sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline 

loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunsti ja muusikat 

eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama 

autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist kõikidesse infokanalitesse. 

Sotsiaalne jakodanikupädevus. Uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, loovtööd, arutlused ja 

esitlused, ühismusitseerimine, ühistes kunstiprojektides ning valdkondlikes ja valdkondadeülestes 

õppeprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust ning aitavad väärtustada üksteise 

toetamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle 

arutledes harjuvad õpilased oma seisukohti kaitsma ning teiste arvamustest lugu pidama. 

Kunstiained teadvustavad inimese kui keskkonna kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult 

ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes 

keskkondades. 
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Enesemääratluspädevus. Pidev tagasiside andmine ja eneseanalüüsi oskuse arendamine aitavad 

tundma õppida oma huve ja võimeid ning kujundada positiivset minapilti. Kultuuriliste ja 

sotsiaalsete teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja muusikapalade 

ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti. 

Õpipädevus. Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja 

töövormide kaudu, mis võimaldavad õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii 

individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info hankimist, 

selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes olukordades. Kunstides saavad 

õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada 

ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad järjest suurendada õppija rolli 

oma õpitegevuse juhtijana. 

Suhtluspädevus. Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest jms rääkimine, 

kasutades kirjelduses nii korrektset emakeelt kui ka ainespetsiifilist terminoloogiat. Tööde 

esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad väljendusoskust 

ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunsti- ja muusikateemaliste referatiivsete ning loovtööde 

koostamine eeldab oskust mõista teabetekste ning suunab kasutama mitmesuguseid info esitamise 

viise (tekst, joonis, skeem, tabel, graafik jms). Kunstiainetes tutvutakse kunsti ja muusika kui 

kommunikatsioonivahenditega, õppides tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” 

sõnumeid ühest keelest teise. 

Ettevõtlikkuspädevus. Vajalike oskuste kujunemist toetavad kunstiainetes individuaal- ja 

rühmatöö, uurimuslikud ning probleemipõhised ülesanded ja õpitava sidumine nüüdisaegse 

igapäevaeluga. Kunstiainetes väärtustatakse uuenduslikke ning loovaid lahendusi. Praktiline 

loovtegevus annab võimaluse katsetada erinevaid ideede väljendamise ja esitlemise võimalusi, 

valides leidlikult sobivaid meetodeid ning rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust 

planeerima ja analüüsima, vastutama tööde lõpetamise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga 

seotud elukutsete ning institutsioonidega. 

Matemaatika-,loodusteaduste ja tehnoloogiapädevus.Kunstiainetes rakendatavate ülesannete 

lahendamiseks tuleb sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja 

analüüsida tulemusi. Õpitakse kasutama kunstimõisteid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), 

võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutama sümboleid. Kunstiterminoloogias 

kasutatakse matemaatika ja tehnoloogia sõnavara ja mõisteid. Loomeülesandeid täites õpitakse 

kasutama tehnoloogiavahendeid ning innovaatilisi lahendusi, mõistma teaduse ja tehnoloogia rolli 

muusika ning kunsti arengus.  

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

 

 

 

1.5. Kunstiainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  
Nüüdisaegne kultuur on interdistsiplinaarne. Kunstiained on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse 

valdkondade ning oma ajastu mõtteviisiga. Kunsti aineseks on inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted 

ja maailm erinevates avaldumisvormides. Teiste ainevaldkondadega suhestumine on 

kunstivaldkonna õppeainete loomulik osa ning valdkondadeüleseks lõiminguks on palju võimalusi.  

Eri kultuuridega tutvutakse paljudes teiste valdkondade õppeainetes (keel ja kirjandus, võõrkeeled, 

ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline kasvatus) ning 

kujundatakse seeläbi väärtushoiakuid ja teadvustatakse maailma kultuurilist mitmekesisust. 
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Kunstiainetes keskendutakse võrreldes teiste õppeainetega kontsentreeritumalt kultuuridevahelise 

dialoogi mõtestamisele ja loovuse kasutamisele nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana.  

Mitmes ainevaldkonnas – keeltes ja kirjanduses, matemaatikas, tehnoloogias, kehalises kasvatuses – 

kasutatakse kunstiainetega kattuvaid mõisteid (nt kompositsioon, struktuur, mõõdud, nurgad, 

geomeetrilised kujundid, rütm, plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jms).  

Kunstivaldkonna õppeainetes toetutakse teistes õppeainetes omandatud teadmistele, samas 

süvendatakse ja visualiseeritakse neid teadmisi. Praktiliste tegevuste kaudu kujundatakse arusaama, 

et teadmised ja pädevused on omavahel seotud ja igapäevaelus rakendatavad. Ainevaldkondade piire 

ületavad õppeprojektid võimaldavad lõimida kunstiaineid teiste ainevaldkondadega ja kujundada 

pädevusi. 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled.Arendatakse suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, 

diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust ja vaadeldakse eri 

ajastute ning kultuuride lugusid muusikas ja kujutavas kunstis, teatri- ja filmikunstis. 

Matemaatika. Arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, 

struktuur, sümbolid ja meetodid), samuti matemaatiliste sümbolite, kujundite ning mõistete 

tundmist. 

Loodusained. Teadvustatakse inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse 

tundma looduskeskkonda ja selle eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide 

omadusi. 

Sotsiaalained. Vaadeldakse suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning eri kultuuride kommete 

ja pärimustega, kunsti ning kultuuri rolli ja muutumist ajaloo eri etappidel. 

Tehnoloogia. Arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist, oskust innovaatilisi ideid 

kavandada ja praktikas ellu viia (loomisprotsess, tehnoloogiad ja tehnikad). 

Kehaline kasvatus. Arendatakse kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja 

koordinatsiooni.  

 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  
Kunstiaineid on võimalik seostada kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse 

silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade puhul, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel 

lähtutakse kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kujundatakse iseseisva õppimise ja tegutsemise oskust, 

mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ning hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide 

kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on olulised tulevases tööelus. Kunst ja 

muusika võimaldavad õpilastel teadvustada oma võimeid ja huvisid, omandada nii ainealaseid kui 

ka üldisemaid mõtlemis- ning tegutsemisstrateegiaid. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete 

väljunditega igapäevaelus, kunstidega seotud ametite ja elukutsetega, võimaldatakse vahetult kokku 

puutuda töömaailmaga, nt külastades loomeettevõtteid. Õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga 

seotud erialasid ja edasiõppimise võimalusi. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Teabekeskkond. Need teemad hõlmavad mitmekülgseid oskusi, 

nagu info leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni 

väljendusvahendid,  keskkonna  visuaalne  ning  heliline  kujundamine.  Tutvutakse 

andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse probleemidega. 

Teadvustatakse ümbritsevat loodus- või tehiskeskkonda  loomingu allikana ja õpitakse keskkonda 

säästma. Väärtustatakse pärandkultuuri ning rahvuskultuuri jätkusuutlikku arengut. Osatakse näha 

 võimalusi  taaskasutuseks,  analüüsitakse  tehiskeskkonna  objekte 

 ökoloogilisest, esteetilisest ja eetilisest vaatepunktist. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Kunstiainetes julgustatakse kujundama ja väljendama oma 

seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning ideesid katsetama ja ellu viima. 
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Tehnoloogia ja innovatsioon. Kunstiainetes kasutatakse praktiliste loovtegevuste kaudu  erinevaid 

oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ning töökeskkonnas toime tuleva inimese kujunemist. 

Tervis ja ohutus. Kunstiainetes teadvustatakse kunstidega tegelemise emotsionaalselt 

tasakaalustavat mõju. Kujutavas kunstis kasutatakse materjale, töövahendeid ja instrumente, mille 

juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. 

Väärtused ja kõlblus. Kultuuriline identiteet. Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku, Eesti 

ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli igapäevaelus, pärandkultuuri arenemist 

tänapäevases globaliseeruvas maailmas. Kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii 

erinevatesse kultuuritraditsioonidesse kui ka nüüdisaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute 

ideede ning isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse 

osalema ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja 

etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusika- ja kunstiüritustel.  

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine Õppetegevust 

kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta jooksul 

ühtlaselt ning jätab õpilastele piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;  

3) võimaldatakse õpilasel õppida individuaalselt ning koos teistega, kasutades erinevaid 

õppemeetodeid ning arvestades õpilaste erinevaid õpistiile, et toetada nende kujunemist 

aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad õpilaste huvisid 

ning suurendavad õpimotivatsiooni, arvestades sealjuures õpilaste individuaalsust ja 

konkreetse klassi võimekust;  

5) rakendatakse nii traditsioonilisi kui ka tänapäevaseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 

põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) kasutatakse mitmekesist õpikeskkonda: loodus- ja linnakeskkond, arvuti/ multimeediaklass, 

virtuaalkeskkond jne, käiakse õppekäikudel kontsertidel, teatrites, muuseumides, stuudiotes, 

muusikakoolides, looduses, näitustel, raamatukogudes jne;  

7) kasutatakse mitmekesist ja tänapäevast õppemetoodikat;  

8) seostatakse õppesisu näidetega nii Eesti kui ka maailma kunstist ja rahvakultuurist;  

9) leitakse tunnivälise loomingulise tegevuse võimalusi (koorilaul, solistid, ansamblid, orkestrid, 

näituste kavandamine, töötoad jms).  

 

1.8. Hindamise alused  
Kunstivaldkonna ainete õpetamisel ja pädevuste hindamisel lähtutakse iga õpilase  võimetekohasest 

arengust ja õpitulemuste saavutatusest. Hindamise aluseks on põhikooli riikliku õppekava üldosas 

sätestatu, põhikooli riiklikus õppekavas esitatud õpitulemused. Hindamise kriteeriumid ja 

viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus määratakse ja täpsustatakse kooli õppekavas.  

Kunstivaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilaste arengut, innustada õpilasi 

isikupäraste ideede ja loovate lahenduste leidmisel ning suunata neid sihikindlalt õppima; suunata 

õpilaste enesehinnangu kujunemist, tekitada neis muusika-, kunsti- ja kultuurihuvi ning luua alus 

elukestvale muusika- ja kunstiharrastusele; suunata ja toetada õpilasi haridustee valikul kunstide 

valdkonnas. Hindamine annab tagasisidet õpilaste individuaalse arengu kohta ning on lähtekohaks 

järgneva õppe kavandamisel.  
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Hindamisel lähtutakse ainevaldkonnas taotletavatest pädevustest, mille keskmes on:  

1) õpilaste muusikaliste ja kunstialaste võimete areng;  

2) teadmiste ja oskuste rakendamine musitseerimisel ja kunstiloomingus;  

3) isikupärane lähenemine loovülesannete lahendamisel.  

 

Hindamisel väärtustakse õpilaste teoreetilisi teadmisi, püüdlikkust ja osalemist õppeprotsessis ning 

pingutust tulemuste elluviimisel. Hindamisel on oluline tunnustada lahenduste erinevusi ja 

väärtustada õpilaste isikupära.  

 

Õpitulemuste hindamise vormid peavad olema mitmekesised, õpilaste arengut motiveerivad ja  

vastavuses nende õpitulemustega. Õpitulemusi hinnatakse numbriliste hinnetega ning sõnaliste 

hinnangute abil. Numbrilisele hindamisele lisandub suuline tagasiside. Nii sõnaliste hinnangute kui 

ka numbrilise hindamise puhul peavad õpilased teadma, mida ja millal hinnatakse ning mis on 

hindamise kriteeriumid. Õpetajapoolsed suulised sõnalised hinnangud ning numbrilised hinded 

peavad motiveerima õpilaste arengut kunstivaldkonnas.  

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud õppeülesandest 

ning kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead.  
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2. Ainekavad                                                                                                                      LISA 6.1 

6. 1. Muusika  

6.1.1. Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Põhikooli muusikaõpetuses taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) tunneb rõõmu muusikast ning tunnetab, teadvustab ja arendab musitseerimise kaudu oma 

võimeid;  

2) tunneb huvi muusika kui kunstiliigi vastu ning kujundab enda esteetilist maitset;  

3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu;  

4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid;  

5) väärtustab muusikat ning muusikategevust inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana;  

6) teab ja hoiab rahvuskultuuri traditsioone, osaleb laulupidude traditsiooni edasikandmise 

protsessis ning mõistab ja austab erinevaid rahvuskultuure;  

7) teadvustab ja väärtustab muusikateoste autorsust ning suhtub kriitiliselt infotehnoloogia ja 

meedia loodud keskkonda;  

8) teab Eesti ja paikkonna tuntumaid heliloojaid ja interpreete ning väärtustab  

kultuuritraditsioone;  

9) mõistab, kuidas huvi valdkonna vastu, muusikalised võimed ja teadmised võimaldavad 

kujundada sellest hobi (harrastuse) või tulevad tulevikus kasuks ameti valikul.  

 

6.1.2. Muusika õppeaine kirjeldus 
Muusikaõpetus toetab õpilaste individuaalse eripära kujunemist muusikalise eneseväljenduse abil. 

Muusikaõpetuse kaudu kujundatakse harmoonilisi isiksusi, tasakaalustatakse ja toetatakse õpilaste 

emotsionaalset arengut, sh teiste õppeainete omandamisel.  

Muusikaõpetuse kaudu avatakse ja avardatakse võimalusi muusikaga tegelda ja muusikast rõõmu 

tunda ning toetatakse elukestva muusikaharrastuse teket. Eesti ja maailma muusikakultuuri 

tutvustamise kaudu kujundatakse õpilaste muusikalist maitset ning sotsiaalkultuurilisi 

väärtushinnanguid.  

Muusika ainekava koostades on lähtutud järgmistest põhimõtetest:  

1) teadvustada ja tähtsustada ühislaulmise kui rahvusliku kultuuritraditsiooni olulist rolli;  

2) rõhutada musitseerimise osatähtsust;  

3) julgustada ja toetada loomingulist eneseväljendust;  

4) teadvustada ja süvendada õpilase isiklikku suhet muusikaga;  

5) rõhutada muusika osa tasakaalustatud isiksuse eetilis-esteetiliste väärtushinnangute 

kujunemisel, tunde- ja mõttemaailma arendamisel ning rikastamisel;  

6) lähtuda õppes õppija vajadustest ning tähtsustada integreeritud tegevusi.  

 

Muusikaõpetuses lähtutakse eesti koolimuusikas välja kujunenud traditsioonidest ja põhimõtetest 

(Riho Päts, Heino Kaljuste), mis toetuvad ZoltánKodály meetodi ja Carl Orffi pedagoogika 

adapteeritud käsitlusele ning tänapäeva pedagoogika teadmusele ja kogemusele.  

Muusikaõpetuse koostisosad on musitseerimine (laulmine, pillimäng), muusikaline liikumine, 

omalooming, muusika kuulamine ja muusikalugu, muusikaline kirjaoskus, õppekäigud.  

Muusika kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi:  

1) laulmine,  

2) pillimäng,  

3) muusikaline liikumine,  

4) omalooming,  

5) muusika kuulamine.  
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Õppeaine koostisosad ja osaoskused on üksteisega mitmetähenduslikus ja tihedas seoses ning neid 

kujundatakse muusikaliste tegevuste kaudu.  

Musitseerimise all mõistetakse igasugust muusikalist eneseväljendust, nagu laulmist, pillimängu, 

liikumist ja omaloomingut. Musitseerides arendatakse isikupära, omandatakse oskused ja teadmised 

üksi ning koos musitseerimiseks ja loominguliseks eneseväljenduseks. Rühmas või üksi õppides 

arendatakse suhtlemis- ja koostööoskust, üksteise kuulamise oskust, ühtekuuluvustunnet, sallivust, 

paindlikkust, emotsionaalset kompetentsust ning juhitakse õpilaste enesehinnangut ja 

õpimotivatsiooni. Ühislaulmise ning koorilauluga arendatakse sotsiaalseid oskusi ja kujundatakse 

isamaa-armastust.  

Omalooming on seotud lihtsate kaasmängude, saadete, rütmilis-meloodiliste improvisatsioonide, 

muusikalise liikumise ja tekstide loomisega.  

Muusika kuulamisega arendatakse kuulamisoskust, tähelepanu, analüüsivõimet ja võrdlusoskust.  

Muusikaloos tutvustatakse erinevaid karaktereid, väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja 

interpreete. 

Muusikalise kirjaoskuse all mõistetakse ainekavas sisalduvat noodikirja lugemise oskust koos 

musitseerimisega.  

Õppekäigud (sh virtuaalsed) kontserdipaikadesse, teatritesse ning muuseumidesse kujundavad 

õpilaste silmaringi ja muusikalist maitset, teadmisi kohalikust, oma riigi ja Euroopa 

kultuuripärandist ning nende rollist maailmas ja peamistest kultuurisaavutustest (sh popkultuurist).  

Muusikaõpetuse lahutamatuks osaks on kontserdielu korraldamine koolis, et õpilastel tekiks 

muusika kuulamise harjumus ning nad saaksid ürituste korraldamise kogemuse.  

 

6.1.3. Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes  

3. klassi lõpetaja:  

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises ja 

liikumises;  

2) laulab loomuliku häälega üksinda ja koos teistega klassis ning vastavalt võimetele ühe- ja/või 

kahehäälses kooris;  

3) laulab eesti rahvalaule (sh regilaule) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

4) laulab meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid);  

5) lähtub muusikat esitades selle sisust ja meeleolust;  

6) rakendab pillimängu kaasmängudes;  

7) kasutab muusikalisi teadmisi kõigis muusikalistes tegevustes;  

8) kirjeldab kuulatavat muusikat suunavate küsimuste järgi ning omandatud muusika 

oskussõnadega;  

9) väärtustab enese ja teiste loomingut;  

10)  mõistab laulupeo tähendust.  

 

6.1.4. Muusika õpitulemused ja õppesisu I kooliastmes  

Laulmine  

Õpitulemused 
Õpilane:  

1) laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning 

emotsionaalselt üksi ja rühmas;  

2) mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu;  

3) laulab lihtsat meloodiat käemärkide, astmetrepi ja noodipildi järgi ning kasutab relatiivseid 

helikõrgusi (astmeid);  
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4) laulab eakohaseid laste-, mängu- ja mudellaule, kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste  

laule;   

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Mu koduke”      (A. Kiis), 

„Tiliseb, tiliseb aisakell” (L. Wirkhaus); lastelaulud „Lapsed, tuppa”, „Teele, teele, 

kurekesed”, „Kevadel” („Juba linnukesed…”), „Kevadpidu” („Elagu kõik...”).  

 

Pillimäng  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes ja/või ostinatodes;  

2) on omandanud kuuekeelse väikekandle või plokkflöödi esmased mänguvõtted ning kasutab 

neid musitseerides.  

 

Muusikaline liikumine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) tunnetab ning väljendab muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu;  

2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge.  

 

Omalooming  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) loob lihtsaid rütmilisi kaasmänge keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  

2) kasutab lihtsates kaasmängudes astmemudeleid;  

3) loob lihtsamaid tekste (liisusalme, regivärsse, laulusõnu jne);  

4) kasutab loovliikumist muusika meeleolu väljendamiseks.  

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu  

Õpitulemused 

 Õpilane:  

1) on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, 

dünaamika ja muusikapala ülesehitus);  

2) eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  

3) eristab kuuldeliselt marssi, valssi ja polkat;  

4) on tutvunud eesti rahvalaulu ja rahvapillidega (kannel, Hiiu kannel, lõõtspill, torupill,  

sarvepill, vilepill);  

5) kirjeldab ning iseloomustab kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud 

oskussõnavara.  

 

 

 

Muusikaline kirjaoskus  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) mõistab alljärgnevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes;  



194 
 

 
2) mõistab 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust ning arvestab neid musitseerides;  

3) tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides;  

4) mõistab JO-võtme tähendust ning kasutab seda noodist lauldes;  

5) õpib lauludes tundma JO- ja RA-astmerida;  

6) mõistab oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas.  

• meetrum, takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, 

noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp, punkt noodivältuse pikendajana  

• koorijuht, koor, ansambel, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester, 

helilooja, sõnade autor  

• muusikapala, salm, refrään, kaanon, marss, polka, valss, ostinato, kaasmäng, eelmäng, 

vahemäng  

• rütm, meloodia, tempo, kõlavärv (tämber), vaikselt, valjult, piano, forte, fermaat  

• märkide latern, segno, volt,tutvustaminelaulurepertuaariga 

 

Õppekäigud  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kirjeldab kogetud muusikaelamusi ning avaldab nende kohta arvamust suuliselt või muul  

looval viisil;  

2) kasutab arvamust väljendades muusika oskussõnavara.  

  

I kooliastme õppesisu 
I kooliastmes on kesksel kohal laulmine ja pillimäng. Lauldakse nii ühehäälselt a cappella kui 

ka saatega. Kujundatakse alus muusikatraditsioonide säilitamiseks ja edasikandmiseks, mille üks 

väljund on õpilaste osalemine koolikooride tegevuses, et saada esmane koorilaulukogemus. 

Pillimängus omandatakse rütmi- (sh kehapilli) ja plaatpillide ning kuuekeelse väikekandle või 

plokkflöödi esmased mänguvõtted. Pillimängu rakendatakse valdavalt laulude kaasmänguna. 

Muusikaline liikumine hõlmab rahvatantse ja laulumänge ning muusikapala karakteri väljendamist 

liikumise kaudu. Muusikalist mõtlemist ja loovust arendatakse kaasmängude, rütmilis-meloodiliste 

improvisatsioonide, teksti loomise, st omaloomingu kaudu. Muusika kuulamisega õpitakse tundma 

muusika karaktereid ja meeleolu ning iseloomustama kuulatud muusikapalu.  

Muusikalise kirjaoskuse algtõed omandatakse muusikaliste tegevuste kaudu ja neid rakendatakse 

erinevates muusikalistes tegevustes.  

Õpilaste esinemisoskust arendatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises tegevuses 

(koorid, solistid, erinevad pillikoosseisud jne).  

Mitmekülgse muusika kuulamise kogemuse saavutamiseks ja kontserdikultuuri kujundamiseks ning 

silmaringi avardamiseks võimaldatakse õpilastel käia kontsertidel ja teatrietendustel nii koolis kui ka 

väljaspool kooli.  

Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära.  

 

6.1.5. Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes  

6. klassi lõpetaja:  

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes: laulmises, pillimängus, muusika kuulamises, 

liikumises;  

2) laulab ühe- või kahehäälselt klassis oma hääle omapära arvestades;  
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3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja 

pillikoosseisudes;  

4) oskab kuulata iseennast ja teisi koos musitseerides, mõistab oma panust ning toetab ja 

tunnustab kaaslasi;  

5) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

6) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  

7) kasutab üksinda ning koos musitseerides muusikalisi oskusi ja teadmisi;  

8) julgeb esitada ideid ja rakendab võimetekohaselt oma loovust nii sõnalises kui ka erinevates 

muusikalistes eneseväljendustes, sh infotehnoloogia võimalusi kasutades;  

9) kasutab muusika oskussõnu kuulatavate muusikapalade kirjeldamisel ning suunavate 

küsimuste abil oma arvamuse põhjendamisel; mõistab autorsuse tähendust;  

10) eristab kuuldeliselt vokaal- ja instrumentaalmuusikat;  

11) leiab iseloomulikke jooni Eesti ja teiste maade rahvamuusikas;  

12) tunneb huvi oma kooli ja paikkonna muusikaelu ning -sündmuste vastu ja osaleb selles, 

mõistab laulupeo traditsiooni tähendust.  

 

6.1.6. Muusika õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 

Õpitulemused  

Laulmine  
Õpilane:  

1) laulab oma hääle omapära arvestades loomuliku kehahoiu, hingamise, selge diktsiooni ja puhta 

intonatsiooniga ning väljendusrikkalt, on teadlik häälehoiu vajadusest;  

2) seostab relatiivseid helikõrgusi (astmeid) absoluutsete helikõrgustega g–G2;  

3) rakendab muusikalisi teadmisi ning arvestab muusika väljendusvahendeid üksi ja rühmas 

lauldes;  

4) laulab eakohaseid ühe- ja kahehäälseid laule ja kaanoneid ning eesti ja teiste rahvaste  

laule;  

5) laulab peast kooliastme ühislaule: „Eesti hümn” (F. Pacius), „Eesti lipp” (E. Võrk), „Kas 

tunned maad” (J. Berad), „Kui Kungla rahvas” (K. A. Hermann), „Mu isamaa armas” (saksa 

rahvalaul), „Meil aiaäärne tänavas” (eesti rahvalaul), „Püha öö” (F. Gruber).  

 

Pillimäng 
Õpilane:  

1) kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille kaasmängudes ja/või ostinatodes;  

2) rakendab musitseerides kuuekeelse väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid, seostab 

absoluutseid helikõrgusi pillimänguga;  

3) kasutab pillimängus muusikalisi teadmisi ja oskusi.  

 

 

Muusikaline liikumine 
Õpilane:  

1) tunnetab ja väljendab liikumises meloodiat, rütmi, tempot, dünaamikat ning vormi;  

2) tantsib eesti laulu- ja ringmänge;  

3) väljendab liikumise kaudu eri maade rahvamuusikale (sh rahvatantsudele) iseloomulikke 

karaktereid.  

 

Omalooming 
Õpilane:  
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1) loob rütmilis-meloodilisi improvisatsioone, kaasmänge ja/või ostinatosid keha-, rütmi- ja  

plaatpillidel;  

2) loob tekste (regivärsse, lihtsamaid laulusõnu jne);  

3) kasutab muusika karakteri ja meeleolu väljendamiseks loovliikumist.  

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 
Õpilane:  

1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid: meloodiat, rütmi, tempot, 

dünaamikat, tämbrit ja vormi;  

2) kuulab ning võrdleb vokaalmuusikat: hääleliike (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), 

kooriliike (laste-, poiste-, mees-, nais-, segakoor); koore ja dirigente kodukohas, tuntumaid 

Eesti koore, teab Eesti laulupidude traditsiooni;  

3) kuulab ning eristab instrumentaalmuusikat: pillirühmi (klahv-, keel-, puhk- ja löökpillid) ja 

sümfooniaorkestrit;  

4) tunneb ja eristab eesti rahvamuusikat: rahvalaulu, -pille, -tantse, oskab nimetada eesti 

rahvamuusika suursündmusi;  

5) on tutvunud valikuliselt Soome, Vene, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Suurbritannia, Iiri, Poola, 

Austria, Ungari või Saksa muusikatraditsioonidega ja suhtub nendesse lugupidavalt;  

6) iseloomustab kuulatavat muusikapala ning põhjendab oma arvamust, kasutades muusikalist 

oskussõnavara;  

7) teadvustab autorikaitse vajalikkust ning on tutvunud sellega kaasnevate õiguste ja 

kohustustega.  

 

Muusikaline kirjaoskus 

 Õpilane:  

1) mõistab alljärgnevate helivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes;  

 
2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja eeltakti tähendust ning arvestab neid musitseerides;  

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ning seostab neid absoluutsete 

helikõrgustega (tähtnimedega);  

4) mõistab viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste g–G2 tähendust ning kasutab neid 

musitseerides;  

5) mõistab duur-, moll-helilaadi ja helistike C–a, G–e, F–d tähendust ning kasutab neid 

musitseerides;  

6) mõistab oskussõnade tähendust ning kasutab neid praktikas: eeltakt, viiulivõti, klaviatuur, 

duur-helilaad, moll-helilaad, absoluutsed helikõrgused (tähtnimed), helistik, toonika ehk 

põhiheli, helistikumärgid, juhuslikud märgid, diees, bemoll, bekarr, paralleelhelistikud; 

vokaalmuusika, soololaul, koorilaul, instrumentaalmuusika, interpreet, improvisatsioon; 

tämber, hääleliigid (sopran, metsosopran, alt, tenor, bariton, bass), pilliliigid (keelpillid, 

puhkpillid, löökpillid, klahvpillid, eesti rahvapillid); tempo, andante, moderato, allegro, largo, 

ritenuto, accelerando, dünaamika, piano, forte, mezzopiano, mezzoforte, pianissimo, 

fortissimo, crescendo, diminuendo. 

 

Õppekäigud 
Õpilane:  
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1) arutleb ja avaldab arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või muul looval  

viisil;  

2) kasutab arvamust väljendades muusikalist oskussõnavara.  

 

Muusika õppesisu II kooliastmes 
II kooliastmes tähtsustub töö õpilaste individuaalsete muusikaliste võimete arendamisel ning 

rakendamisel erinevates muusikalistes tegevustes. Olulised osaoskused on laulmine ja pillimäng. 

Klassitunnis lauldakse a cappellaja saatega ühe- ja kahehäälselt, kooris kahe- ja kolmehäälselt. 

Pillimänguoskusi süvendatakse erinevates pillikoosseisudes ning arendatakse edasi kuuekeelse 

väikekandle või plokkflöödi mänguvõtteid.  

Muusikalises liikumises on põhirõhk eesti rahvatantsudel ning teiste rahvaste muusika karakteri 

väljendamisel liikumise abil. Muusikalist mõtlemist ja loovust arendatakse muusikalise 

omaloomingu kaudu. Muusika kuulamisega arendatakse muusikalist analüüsivõimet ja 

võrdlusoskust. Tähtis on osata kasutada muusika oskussõnu  arvamuse avaldamisel ja 

põhjendamisel. Võimaluse korral kuulatakse ka paikkondlike heliloojate ning interpreetide 

loomingut.  

Muusikalist kirjaoskust omandatakse muusikaliste osaoskuste kaudu ning seda rakendatakse 

mitmesugustes muusikalistes tegevustes.  

Õpilaste muusikalise eneseväljenduse oskust arendatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja 

koolivälises tegevuses (koorid, solistid, pillikoosseisud jms).  

Muusika kuulamise kogemuse ning kontserdikultuuri kujundamiseks ja silmaringi avardamiseks 

külastatakse kontserte ning muusikaetendusi ja käiakse õppekäikudel.  

Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma üksteise võimeid, oskusi ning eripära.  

 

6.1.7. Muusika õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes 

9. klassi lõpetaja:  

1) osaleb meeleldi muusikalistes tegevustes ning kohalikus kultuurielus; aktsepteerib muusika 

erinevaid avaldusvorme;  

2) laulab ühe- või mitmehäälselt rühmas olenevalt hääle omapärast;  

3) laulab koolikooris õpetaja soovitusel ja musitseerib tunnis erinevates vokaal- ja 

pillikoosseisudes;  

4) mõistab ja väärtustab laulupeo sotsiaal-poliitilist olemust ning muusikahariduslikku tähendust;  

5) oskab kuulata ennast ja kaaslasi ning hindab enda ja teiste panust koos musitseerides;  

6) suhtub kohusetundlikult endale võetud ülesannetesse;  

7) oskab laulda eesti rahvalaulu (sh regilaulu) ning peast oma kooliastme ühislaule;  

8) kasutab noodist lauldes relatiivseid helikõrgusi (astmeid);  

9) rakendab üksi ja rühmas musitseerides teadmisi muusikast ning väljendab erinevates 

muusikalistes tegevustes oma loomingulisi ideid;  

10) väljendab kuuldud muusika kohta arvamust ning kasutab seisukohta põhjendades ja 

muusikapalunii suuliselt kui ka kirjalikultanalüüsidesmuusikalist oskussõnavara;  

11) leiab iseloomulikke jooni teiste maade rahvamuusikas ning toob eesti rahvamuusikaga 

võrreldes esile erinevad ja sarnased tunnused;  

12) väärtustab heatasemelist muusikat elavas ja salvestatud ettekandes;  

13) teab autoriõigusi ning nendega kaasnevaid õigusi ja kohustusi, huvitub muusikaalasest 

tegevusest ning väärtustab seda ja osaleb kohalikus kultuurielus;  

14) omab ülevaadet muusikaga seotud elukutsest, ametitest ja võimalustest muusikat õppida;  

15) kasutab muusikalistes tegevustes infotehnoloogia vahendeid.  
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6.1.8. Muusika õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  

Õpitulemused  

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 laulu 

õppimisel;  

3) kasutab 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).  

 

Pillimäng 
Õpilane:  

1) kasutab  keha-,  rütmi-  ja  plaatpille,  plokkflööti  või  kuuekeelset 

 väikekannelt kaasmängudes ja/või ostinatodes;  

2) rakendab musitseerides kitarri lihtsamaid akordmänguvõtteid ning lähtub absoluutsetest 

helikõrgustest (tähtnimedest) pillimängus;  

3) kasutab muusikat esitades muusikalisi teadmisi ja oskusi.  

 

Muusikaline liikumine 
Õpilane:  

1) tunnetab ja rakendab liikudes muusika väljendusvahendeid;  

2) väljendab liikumise kaudu erinevate maade rahvamuusikale iseloomulikke karaktereid.  

 

 

Omalooming 
Õpilane:  

1) loob improvisatsioone keha-, rütmi- ja plaatpillidel;  

2) loob kindlas vormis rütmilis-meloodilisi kaasmänge ja/või ostinatosid keha-, rütmi- ja 

plaatpillidel;  

3) loob tekste (regivärsse, laulusõnu jne);  

4) väljendab muusika karakterit ja meeleolu ning enda loomingulisi ideid liikumise kaudu.  

 

Muusika kuulamine ja muusikalugu 

 Õpilane:  

1) kuulab ja eristab muusikapalades muusika väljendusvahendeid (meloodiat, rütmi, tempot, 

dünaamikat, tämbrit) ning muusikateose ülesehitust;  

2) eristab pop-, rokk-, džäss-, 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 (sh paikkondlikke);  
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5) tunneb eesti pärimusmuusika tänapäevaseid tõlgendusi;  

6) on tutvunud Eesti ning valikuliselt Prantsuse, Itaalia, Hispaania, Põhja- ja LadinaAmeerika, 

Aafrika või Idamaade muusikapärandiga ning suhtub sellesse lugupidavalt;  

7) arutleb muusika üle muusika sõnavara kasutades, võtab kuulda ja arvestab teiste arvamust ning 

põhjendab enda seisukohti nii suuliselt kui ka kirjalikult;  

8) tunneb autoriõigusi ja nendega kaasnevaid kohustusi intellektuaalse omandi kasutamisel (sh 

internetis).  

 

Muusikaline kirjaoskus Õpilane:  

1) mõistab alljärgnevate helivältuste, rütmifiguuride ja pausi tähendust ning kasutab neid 

muusikalistes tegevustes;  

 
2) mõistab taktimõõtude 2/4, 3/4, 4/4 ja laulurepertuaarist tulenevalt kaheksandiktaktimõõdu 

tähendust ning arvestab neid musitseerides;  

3) kasutab laule õppides relatiivseid helikõrgusi (astmeid) ja seostab neid absoluutsete 

helikõrgustega (tähtnimed);  

4) mõistab helistike C–a, G–e, F–d (repertuaarist tulenevalt D–h) tähendust ning lähtub nendest 

musitseerides;  

5) teab bassivõtme tähendust ning rakendab seda musitseerides repertuaarist tulenevalt; 6) 

mõistab oskussõnade tähendust ja kasutab neid praktikas. elektrofonid,  sümfooniaorkester, 

 kammerorkester,  keelpilliorkester, džässorkester, partituur, muusikainstrumentide 

nimetused;  

ooper, operett, ballett, muusikal, sümfoonia, instrumentaalkontsert, spirituaal, gospel; 

rondo, variatsioon; pop- ja rokkmuusika, džässmuusika, süvamuusika. 

 

Õppekäigud 

 Õpilane:  

1) arutleb, analüüsib ja põhjendab oma arvamust muusikaelamuste kohta suulisel, kirjalikul või 

muul looval viisil;  

2) kasutab arvamust väljendades teadmisi ja muusika oskussõnavara.  

 

Muusika õppesisu III kooliastmes 
III kooliastmes on tähelepanu keskmes õpilaste iseseisva muusikalise mõtlemise süvendamine ning 

muusikaliste võimete edasiarendamine ja rakendamine muusikalistes tegevustes, kasutades erinevaid 

õppevorme ning -meetodeid. Klassitunnis lauldakse nii ühe- kui ka mitmehäälselt, kooris 

 kahe-  või  kolmehäälselt.  Süvendatakse  pillimänguoskusi  ning  avardatakse 

musitseerimisvõimalusi  erinevates  pillikoosseisudes,  omandatakse  akustilise 

 kitarri akordmänguvõtted.  

Laulmine ja pillimäng pakuvad muusikalise omaloomingu ning loominguliste ideede elluviimise 

võimalusi nii üksi kui ka rühmatööna. Õpilaste huvi toetamiseks pop- ja rokkmuusika vastu tuleks 

leida koolis ansamblimängu harrastamise võimalusi.  

Muusikat kuulates on tähtis kujundada kuuldu põhjal oma arvamus ning seda argumenteeritult  

põhjendada nii suuliselt kui ka kirjalikult, toetudes muusika oskussõnavarale.  

Muusikalist kirjaoskust omandatakse muusikaliste osaoskuste kaudu ning seda rakendatakse 

erinevates muusikalistes tegevustes.  
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Õpilaste isikupärast esinemisoskust toetatakse nii muusikatunnis kui ka klassi- ja koolivälises 

tegevuses (koorid, solistid, pillikoosseisud jms).  

Et arendada kuulamiskogemust, kujundada kontserdi külastamise kultuuri ning avardada silmaringi, 

külastatakse kontserte ja muusikaetendusi ning käiakse mitmesugustel õppekäikudel, kohtutakse 

paikkonna, aga ka Eesti tuntud heliloojate ja interpreetidega.  

Enese ja kaaslaste hindamise kaudu õpitakse tundma ja austama üksteise võimeid, oskusi ning 

eripära. 

 

Füüsiline õpikeskkond 
1) muusikalisteks tegevusteks, sh rühmatööks ja liikumiseks vajalik pind;  

2) fono- ja videoteegi (CD, DVD, VHS), DATA-projektori kasutamise võimalus;  

3) vajalikud vahendid: naturaalklaver ja klaveritool, süntesaator, hifi- muusikakeskus, 

noodijoonestikuga tahvel, noodipuldid, rändnoot, astmetabel, klaviatuuritabel, 

internetiühenduse ja helikaardiga arvuti ning noodistusprogramm ja MIDIsalvestusprogramm;  

4) Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid või kuuekeelsed väikekandled, 

akustilised kitarrid.  

 

Hindamine 
Muusika õpetamisel hinnatakse õpilaste teadmiste ja oskuste rakendamist, arvestades ainekavas 

taotletavaid õpitulemusi ning õppe- ja kasvatuseesmärke muusikaliste osaoskuste lõikes 

alljärgnevalt:  

1) laulmine – aktiivne osavõtt ühislaulmisest, õpitulemustes nimetatud ühislauluvara 

omandamine;  

2) pillimäng – musitseerimine kaasmängudes rühmas ja/või üksi;  

3) omalooming–lihtsa kaasmängu, ostinato või liikumise loomine, ideede välja- pakkumine ning 

teostamine, loomingulisus;  

4) muusika kuulamine ja muusikalugu, õppekäigud–muusika üle arutlemine, muusikateoste 

analüüsimine ning oma seisukohtade põhjendamine, osalemine kirjalikes ja suulistes 

aruteludes;  

5) tunnist osavõtu aktiivsus – aktiivne osalemine tunni eri osades;  

6) tunniväline muusikaline tegevus – osalemine koolikooris, orkestris, ansamblis, esinemine 

kooliüritustel, kooli esindamine konkurssidel/võistlustel (neid punkte arvestatakse 

õppetegevuse osana koondhindamisel).  
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6.2. Kunst                                                                                                                           LISA 6.2 

6.2.1. Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid  
 Paldiki Vene Põhikooli kunstiõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö, uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova ja 

kriitilise mõtlemise ning probleemi lahendamise oskusi;  

2) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;  

3) õpib tundma visuaalsete kunstide väljendusvahendeid ning suudab luua erinevaid kunstitöid, 

rakendades õpitud teadmisi ja oskusi;  

4) eksperimenteerib mõtete, mõistete, vahendite, materjalide ning tehnikatega;  

5) töötab iseseisvalt ja teeb koostööd kaaslastega;  

6) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

7) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;  

8) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;  

9) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

kunsti rolli ühiskonnas;  

10) väljendab oma arvamusi ja  teadmisi suuliselt ning kirjalikult, kasutades 

(kunsti)oskussõnavara;  

11) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades;  

12) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaini näidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;  

13) omab ülevaadet kunsti-, disaini- ja arhitektuurivaldkonnaga seotud ametitest ja elukutsetest.  

 

6.2.2. Kunsti õppeaine kirjeldus 
Paldiski Vene Põhikooli kunstiõpetuses omandatakse visuaalse hariduse algtõed ning arendatakse 

mõtlemis-, koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning kunstioskusi, et toetada isiksuslikku arengut ning 

toimetulekut tänapäevases mitmekultuurilises  maailmas. Kunst võimaldab põhikooliõpilastel 

tunnetada endas loojat ning toetab seeläbi aktiivse maailmavaate omaksvõttu ja ettevõtlikku 

ellusuhtumist.  

Kunstiõpetuses kujundatakse ja arendatakse õpilastes järgmisi osaoskusi:  

1) uurimine ja oma ideede arendamine,  

2) väljendusvahendite loov rakendamine,  

3)  teadmised visuaalkultuurist,  

4)  mõtestamine ja refleksioon.  

Osaoskuste kujundamine ja arendamine on omavahel põimunud nii õpilaste loova ning iseseisva 

mõtlemisoskuse arenemise kui ka uute teadmiste omandamise, kinnistamise ning praktilise 

loovtegevuse kaudu. Oskuste kujundamine on järjepidev protsess ja oma kogemustega seostatakse 

teadmisi nüüdisaegsest maailmast: kunstiajaloo ja tänapäeva kunsti seostest, ruumilise keskkonna 

disaini ja visuaalkultuuri arengusuundadest.  

Oluline on avastada ja luua seoseid teistes õppeainetes käsitletavate ajastute ja teemadega. Kunsti 

käsitletakse nii omaette väärtussüsteemina kui ka võtmena ümbritseva elu mõtestamiseks, 

mõistmiseks ja tunnetamiseks.  

Nii ajaloo kui ka nüüdiskunsti mõistmisele panevad aluse õppekäigud muuseumidesse, galeriidesse 

ja näitustele. Näidete valikul kunstiajaloost lähtutakse üldisematest teemadest ega taotleta 

kronoloogilise ülevaate andmist. Peamine on luua sild mineviku ja nüüdisaja nähtuste vahel. Kõigi 

teemade käsitlemisel tuuakse võimalikult palju näiteid kunstist ning visuaalsest kultuurist 

lähiümbruses ja Eestis.  

6.2.3. Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes  

3. klassi lõpetaja:  
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1) tunneb kunstiõppes rõõmu mängulisest ja loovast tegutsemisest;  

2) julgeb katsetada oma ideede erinevaid visuaalseid väljendusi;  

3) oskab töötada iseseisvalt ja teha koostööd, väärtustab erinevaid lahendusi;  

4)   tunneb huvi lähikonna kultuuriobjektide vastu.  

 

6.2.4. Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus I kooliastmes. 

 Õpitulemused  
3. klassi lõpetaja:  

1) esitab oma ideede erinevaid lahendusi;  

2) rakendab kahe- ja kolmemõõtmelise kujutamise võtteid, oskab välja tuua kujutatava 

iseloomulikud jooned;  

3) rakendab oma töödes mitmekesiseid kunstitehnikaid ja töövõtteid;  

4) kasutab olulisemaid kunstimõisteid kunstiteoste ning enda ja kaaslaste loovtööde üle arutledes;  

5) oskab nimetada Eesti kunstnikke, lähiümbruse olulisi kunsti- ja kultuuriobjekte;  

6) uurib igapäevaste esemete vormi ja otstarbe seoseid, teab, kuidas luua ning tarbida säästvalt, 

arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;  

7) tuleb toime virtuaalsetes keskkondades, teadvustab meedia võimalusi ja ohtusid. 

Õppesisu 
Kunstiteosed kohalikes muuseumides ja kunstigaleriides, kunstitehnikad ja materjalid Reaalsed ning 

virtuaalsed kunsti- ja meediakeskkonnad.  

Visuaalse kompositsiooni baaselemendid (joon, värv, vorm, ruum, rütm).  

Inimeste, esemete ja loodusobjektide iseloomulikud tunnused ning peamise esiletoomine 

kujutamisel.  

Erinevate kunstitehnikate materjalid, töövõtted ning -vahendid (nt joonistamine, maalimine, 

trükkimine, kollaaži valmistamine, pildistamine, vormimine, voolimine jne) Töövahendite 

otstarbekas ja ohutu käsitsemine.  

Pildilised jutustused: joonistus, illustratsioon, koomiks, fotoseeria, animatsioon.  

Kodukoha loodus- ja tehiskeskkond, ruum ja ehitis keskkonnas. Disain igapäevaelus: tarbeesemete 

vormi, materjali ja otstarbe seosed.  

Turvaline ja keskkonnasäästlik tarbimine. Ideede esitamise kavandid ja mudelid. 

Õppetegevused 
Esemete, olendite, sündmuste kujutamine omas laadis endale tähenduslikes töödes, lugude visuaalne 

jutustamine.  

Mitmesuguste kunstitehnikate ja töövõtete õppimine, katsetamine ja loominguline Rakendamine.  

Oma tööde esitlemine, selgitamine. Kaaslaste kuulamine ja nende tööde vaatlemine.  

Õppekäigud muuseumidesse, nüüdiskunsti näitustele. Kunstiteoste vaatlemine ja aruteludes 

osalemine.  

Lähiümbruse keskkonna, ehituskunsti ja disaini näidetega tutvumine. Makettide ja kujundustööde 

teostamine.  

Visuaalse kultuuri näidete kriitiline (reklaamid, filmid, arvutimängud jne) vaatlemine, arutlemine ja 

oma arvamuste põhjendamine.  

Töötamine iseseisvalt ja rühmas. Materjalide, töövahendite ja töökoha otstarbekas ning teisi arvestav 

kasutamine.  

 

6.2.5. Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes  

6. klassi lõpetaja:  

1) tunnetab oma kunstivõimeid ja -huve, hindab enda ja teiste isikupära;  

2) eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide ja kunstitehnikatega;  
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3) tegutseb loovates ja uurimuslikes rühmatöödes ühise tulemuse nimel;  

4) rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi;   

5) on avatud erinevate kunsti- ja kultuuriilmingute suhtes;  

6) tunneb huvi kunstiloomingu ja paikkondliku kultuuri vastu; 

7)  mõistab kultuuriväärtuste ja -keskkonna kaitse olulisust; 

8)  näeb loodust ja keskkonda säästva tarbimise võimalusi.  

 

6.2.6. Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus II kooliastmes 

Õpitulemused 
6. klassi lõpetaja:  

1) teab eesti kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, uurib ja võrdleb kunstiteoseid;  

2) arutleb enda ja kaaslaste loovtööde üle, tõlgendab oma vaatenurgast erinevate ajastute 

kunstiteoseid;  

3) väljendab visuaalsete vahenditega oma mõtteid, ideid ja teadmisi, kasutades kahe- ja 

kolmemõõtmelise kujutamise baaselemente ja kompositsiooni põhimõtteid;  

4) visandab ja kavandab loovülesandeid lahendades, rakendab erinevaid kunstitehnikaid  

(maal, joonistus, kollaaž, skulptuur, foto, digitaalgraafika, animatsioon jne);  

5) oskab uurimise käigus leida eri teabeallikatest ainealast infot;  

6) võrdleb ruumilise keskkonna ja igapäevaste tarbeesemete omadusi, kavandab ideid, kuidas 

parandada elukeskkonda, mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt;  

7) arutleb visuaalse infoga seotud nähtuste üle reaalses ja virtuaalses keskkonnas, analüüsib oma 

eagrupile mõeldud visuaalse meedia sõnumeid;  

8) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii päris kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades.  

Õppesisu 
Kavandamine kui ideede arendamise protsess. Pildiruum, ruumilisuse edastamise võtted. 

Kompositsiooni tasakaal, pinge, dominant ja koloriit. Erinevate objektide kujutamine vaatluse ja 

mälu järgi. Liikumise kujutamine. Figuuri ja portree proportsioonid. Kujutamisõpetus.  

Värvusõpetus. Maali, joonistuse, graafika, kollaaži, skulptuuri, installatsiooni jne tehnikad ning 

töövõtted.  

Sõnumite ja emotsioonide edastamise võtted ning vahendid muistsetest aegadest tänapäevani.  

Kunstiteose sisulised ja vormilised elemendid, konkreetne ja abstraktne kunstis.  

Erinevad mineviku ja nüüdiskunsti teosed lähiümbruses, Eestis ja maailmas, näited õpetaja valikul.  

Kunstiteoste analüüs. Muuseumide ja galeriide funktsioonid.  

Vormi ja funktsiooni seos, traditsioon ja uuenduslikkus disainis. Eesti rahvakunst ja ehituskultuur. 

Loodust säästva tarbimise põhimõtted, elukeskkonna parandamine kunsti, disaini ja arhitektuuri 

kaudu.  

Piltide, teksti, heli ja liikumise koosmõju. Märkide ja sümbolite kasutamine meedias ja reklaamis. 

Virtuaalsetes kunsti- ja meediakeskkondades tegutsemise eetika ja ohutus. Digitaalse kunsti 

töövahendite kasutamine (nt foto, video, digitaalgraafika, animatsioon).  

 

Õppetegevused 
Uurimuslikud ja loovad rühma- ja individuaalsed tööd, koostöö ühise tulemuse nimel.  

Visandamine ja kavandamine. Kujutamine ja kujundamine. Eksperimenteerimine kujutamise 

reeglitega. Oma teoste esitlemine, valikute põhjendamine.  

Ruumiliste kompositsioonide, mudelite või makettide valmistamine.  

Kunstitehnikate loov kasutamine. Digitaalsete tehnikatega tutvumine ja nende loov kasutamine.  

Kunstiteoste analüüsimine, võrdlemine, nende üle arutlemine.  

Filmide, arvutimängude, koomiksite ja reklaamide pildikeele uurimine ja kriitiline Võrdlemine.  
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Õppekäigud muuseumidesse, kunstiüritustele, nüüdiskunsti näitustele.  

 

6.2.7. Kunsti õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  

9. klassi lõpetaja:  

1) oskab loomingulises tegevuses, loovtöö ning uurimise ja refleksiooni käigus kasutada loova 

ning kriitilise mõtlemise ja probleemilahenduse oskusi;  

2) tunnetab ning arendab oma loomingulisi võimeid, väärtustab isikupära ja erinevaid lahendusi;  

3) eksperimenteerib mõtete, mõistete, kunstitehnikate ja uute meediumidega;  

4) rakendab omandatud oskusi teistes õppeainetes ja igapäevaelus;  

5) õpib tundma ja väärtustab nii mineviku kunstipärandit kui ka nüüdisaegset kunsti;  

6) seostab kunsti, kultuuri, teaduse ja tehnoloogia arengut;  

7) mõistab kunsti kui kultuuridevahelist suhtluskeelt, teadvustab kultuurilist mitmekesisust ja 

nüüdiskunsti rolli ühiskonnas;  

8) väljendab oma arvamusi ja teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, kasutades kunsti 

oskussõnavara;  

9) tegutseb eetiliselt ja ohutult nii reaalsetes kui ka virtuaalsetes kultuurikeskkondades;  

10) mõtestab esemelise ja ruumilise keskkonna ning disaininäidete esteetilisi, eetilisi, 

funktsionaalseid ja ökoloogilisi aspekte;  

11) omab ülevaadet kunsti, disaini ning arhitektuuriga seotud elukutsetest ja ametitest.  

 

6.2.8. Kunsti õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus III kooliastmel 

Õpitulemused 
9. klassi lõpetaja:  

1) teab Eesti ja maailma kunsti- ja kultuuriobjekte ning kunstnikke, teadvustab kunsti rolli 

ühiskonnas; seostab omavahel kultuuri, ühiskonna ning teaduse ja tehnoloogia arengut;  

2) analüüsib eri ajastute kunstiteoseid nii näitusel kui klassiruumis, mõistab nüüdiskunsti nähtuste 

laia teemade ringi ning väljendusvahendite mitmekesisust;  

3) visandab, kavandab ja maketeerib loovülesandeid lahendades, otsib ja arendab erinevaid 

lahendusvariante ning isikupäraseid teostusvõimalusi;  

4) rakendab loomisel, uurimisel ja kunsti ning visuaalkultuuri tarbimisel infokommunikatsiooni 

vahendeid;  

5) esitleb enda loovtööde tulemusi ja põhjendab valikuid, tõlgendab kaaslaste loovtöid;  

6) leiab teadlikult traditsioonilisi või uusi meediume kasutades erinevaid lahendusi, kuidas 

väljendada oma mõtteid ja teadmisi, kasutab sihipäraselt tasapinnalise, ruumilise ja ajalise 

loomingu väljendusvahendeid ning kompositsiooni põhimõtteid;  

7) analüüsib ruumilist keskkonda ja disainiobjekte eesmärgipärasuse, uuenduslikkuse, 

ökoloogilisuse, esteetilisuse ja eetilisuse seisukohast, mõistab disaini kui protsessi, mille 

eesmärgiks on leida probleemile uus ning parem lahendus;  

8) arutleb visuaalkultuuri avaldumisvormide, sümbolite ja kultuuriliste märkide üle, hindab 

virtuaalset keskkonda eetilisuse ja turvalisuse seisukohast. 

  

Õppesisu 
Kunstiteose vorm ja kompositsioon, perspektiiv, värvilahendus. Materjalide ja tehnika valiku seos 

sõnumi ja kontekstiga. Kujutamise viisid (nt stiliseerimine, lihtsustamine, abstraheerimine, 

deformeerimine jne). Väljendusvahendite vastavus ideele, otstarbele ja sihtgrupile.  

Mitmesugused kunstimaterjalid ja tehnikad (nt joonistamine, maal, kollaaž, skulptuur, installatsioon 

jne). Digitaalsete tehnoloogiate kasutamine loovtöödes (foto, video, animatsioon, digitaalgraafika).  
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Kunst ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia arengu peegeldajana. Tuntumate teoste näited ja 

väljendusvahendite muutumine eri kultuuride kunstiajaloos (valikuliselt).  

Kunstiteosed ja stiilid. Lood ja sündmused uue teose loomise lähtepunktina.  

Nüüdiskunsti olulised suunad ja aktuaalsed teemad.  

Arhitektuuri ja disaini funktsionaalsus, ökoloogilisus, esteetilisus ja eetilisus. Inimese ja ruumilise 

keskkonna suhted. Disainiprotsess probleemile uue lahenduse leidmiseks Tekstid, pildid ja joonised 

esitluste ja infomaterjalide kujunduses. Kirjagraafika ja graafilise kujunduse baasvõtted. Kunstnike, 

kunstiajaloolaste, disainerite ja arhitektide erialane töö ning seosed loomemajandusega. Näited Eesti 

kunstnike, arhitektide ja disainerite loomingust.  

Õppetegevus 
Uurimuslikud ja loovad ülesanded, individuaalsed ja rühmatööd.  

Ideest ja eesmärgist lähtuvalt loovtööde materjalide, tehnikate ja väljendusvahendite valimine.  

Töö kavandamine, tegemine, esitlemine ja analüüsimine.  

Praktiline disainiprotsess probleemi püstitusest lahendi leidmiseni.  

Õppekäigud muuseumi, nüüdiskunsti näitustele ja kunstisündmustele.  

Ekspositsiooni arutelud, ainealase terminoloogia kasutamine.  

Infootsing erinevatest teabeallikatest.  

Uurimuste ja visualiseeritud esitluste koostamine ja kujundamine.  

Mitmesuguste looduslike ja tehisobjektide ning keskkondade analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest lähtudes.  

 

Füüsiline õpikeskkond 
Kool korraldab kunstivaldkonna ainete õppe klassis, kus onselleks 

vajalikudtingimused ja vahendid.Kunst:  

1) individuaalseks ja rühmatööks vajalik pind;  

2) 500luksise päevavalgusspektriga valgustus tööpinnal ning vesi/kanalisatsioon;  

3) reguleeritava kõrgusega molbertid või lauad koos joonistusalustega ning tööde kuivatamise, 

hoiustamise ja eksponeerimise võimalused ning projektsioonitehnika; 4) vajalikud 

töövahendid ja materjalid;  

5) kunstiraamatud, ajakirjad ja teatmeteosed;  

6) DATA-projektori, foto- ja videokaamerate, skanneri ja printeri kasutamise võimalus ning 

internetiühendus.  

 

Hindamine.  

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud õppeülesandest 

ning kehtiva õppekava sisust ja eesmärkidest.  

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead.  

 

Kunsti õpetamisel juhindutakse õpilaste hindamisel kooliastmeti alljärgnevast.  

I kooliastmes hinnatakse:  

1) oskust kasutada kunstimõisteid ning teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest;  

2) oskust kasutada loovtöödes erinevaid töövõtteid ja tehnikaid, käsitsedes  materjale otstarbekalt 

ja töövahendeid ohutult;  

3) loovat, isikupärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- või rühmatöös;  

4) oskust väärtustada ja analüüsida enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda erinevate kunstinähtuste 

üle.  

II kooliastmes hinnatakse:  
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1) teadmisi ja oskust arutleda visuaalse kunstiinfoga seonduvate nähtuste üle, kasutades 

kunstimõisteid, teadmisi lähiümbruse kunsti- ja kultuuriobjektidest;  

2) osalemist loovas tööprotsessis, kasutades eneseväljenduseks erinevaid kunstitehnikaid ja -

materjale;  

3) oskust kavandada ning kujutada nii vaatluse kui ka ideede põhjal;  

4) loovat, sihipärast ja säästlikku tegutsemist individuaal- ja rühmatöödes;  

5) oskust väärtustada ja analüüsida disainiobjekte, enda ja kaaslaste kunstitöid, arutleda erinevate 

kunstinähtuste üle ümbritsevas. 

III kooliastmes hinnatakse:  

1) teadmisi Eesti ja maailma kunstikultuurist;  

2) oskust kasutada kunstimõisteid ja teadmisi ümbritseva visuaalkultuuri, maailma 

kultuuripärandi ning nüüdiskunsti teemadel arutledes;  

3) teadliku kunstialase ja kriitilise mõtlemise arengut, mis väljendub mitmekesiste loovülesannete 

lahendamises iseseisvalt või rühmatööna, enda ja kaaslaste kunstitööde analüüsimises;  

4) teadmisi, oskusi ja ideid kasutada erinevaid kunstitehnikad, seostada ning esitada oma 

kunstiloomingut ka tehnoloogiavahendite abiga;  

5) oskust lahendada disainiülesandeid eesmärgipäraselt, rakendada kahe- ja kolmemõõtmelist 

kavandamist ja maketeerimist.  
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Ainevaldkond „Tehnoloogia”                                                                                       LISA 7 

1. Üldalused  

1.1. Tehnoloogiapädevus  

Tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes 

eakohane tehnoloogiapädevus: suutlikkus tulla toime tehnoloogiamaailmas, mõista tehnoloogia 

arengusuundumusi ning seoseid teadussaavutustega; omandada tehnoloogiline kirjaoskus 

tehnoloogiavahendite eakohaseks, loovaks ja innovaatiliseks kasutamiseks, lõimides mõttetööd 

käelise tegevusega; analüüsida tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; järgida 

intellektuaalomandi kaitse nõudeid; lahendada probleeme, lõimides mõttetööd käelise tegevusega, ja 

viia ideid ellu eesmärgipäraselt; tulla toime majapidamistöödega ja toituda tervislikult. 

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

 

1) tuleb toime tehnoloogilises maailmas ning kasutab tehnoloogiavõimalusi arukalt ja loovalt;  

2) näeb ja mõistab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu seoseid ning väljendab oma arvamust 

tehnoloogia arengu ja töömaailma muutumise kohta;  

3) näeb käelises tegevuses ja mõttetöös võimalust igapäevaelu mitmekesistada ning praktilisi 

probleeme lahendada;  

4) valib ja analüüsib tehnilisi ja loovaid lahendusi ning nendega kaasnevaid mõjusid ja ohte;  

5) oskab lugeda ja koostada lihtsat joonist ning juhendit, on suuteline ülesannet esitlema ja oma 

arvamust põhjendama;  

6) arvestab esemete disainiprotsessis nende kujunduse seost funktsionaalsuse, esteetilisuse ja 

kultuuritraditsioonidega;  

8) valib oma ideede teostamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ja töötlemise viise ning peab 

tähtsaks töövahendite ohutut ja materjalide säästlikku kasutamist;  

9) oskab tööprotsessi käigus suhelda ja teiste õpilastega koostööd teha;  

10) rakendab menüüd kavandades ja analüüsides tervisliku toitumise põhitõdesid ning oskab 

valmistada lihtsamaid tervislikke toite;  

11) tuleb toime koduste majapidamistöödega;  

12) omab ülevaadet valdkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest minevikus ja tänapäeval, teab 

tootmise ja töötlemise valdkonnaga seotud edasiõppimise võimalusi. 

 

1.2. Tehnoloogiavaldkonna õppeained ja nende maht  

Tehnoloogiavaldkonda kuuluvad kolm õppeainet:  

1) tööõpetus, mida õpitakse 1.–3. klassini;  

2) tehnoloogiaõpetus, mida õpitakse 4.–9. klassini;  

3) käsitöö ja kodundus, mida õpitakse 4.–9. klassini.  

Ainekavades esitatud taotletavate õpitulemuste ja aine õppesisu koostamisel on aluseks arvestuslik 

nädalatundide jagunemine õppeaineti: 

 

I kooliaste – tööõpetus 4,5 nädalatundi  

II kooliaste – tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus 5 nädalatundi  

III kooliaste – tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja kodundus 5 nädalatundi  

 

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kindlaks kooli õppekavas, 

arvestades, et taotletavad õpitulemused ja õppe-kasvatuseesmärgid on saavutatavad. Õppesisu 

käsitlemises teeb valiku aineõpetaja, arvestades, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

valdkonnapädevused ja üldpädevused on saavutatavad. 



208 
 

Tööõpetuses käsitletakse käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse algtõdesid ning kujundatakse 

esmaseid osaoskusi, valdkonna- ja üldpädevusi. Alates II kooliastmest moodustab kool õpilaste 

soovide ja huvide põhjal õpperühmad, millesse jagunedes on õpilastel võimalus valida õppeaineks 

kas käsitöö ja kodundus või tehnoloogiaõpetus. Õpperühmadesse jagunemine ei ole soopõhine ning 

kooli õppekava koostamisel võidakse II ja III kooliastmes tehnoloogiavaldkonna õppeaineid õpetada 

ühendatult nii, et see aitaks kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja annaks nii poistele kui 

tüdrukutele vajalikul määral teadmisi ja oskusi nii tehnoloogiaõpetuse kui kodunduse ja käsitöö alal. 

Vähemalt 10% õppeks vahetavad õpilased õpperühmad nii, et tehnoloogiaõpetuse asemel on 

kodundus ning käsitöö ja kodunduse asemel tehnoloogiaõpetus.  

Tehnoloogiaõpetuses kujundatakse viit osaoskust: tehnoloogia igapäevaelus, disain ja 

joonestamine, materjalide töötlemine, kodundus vahetatud õpperühmades, projektitöö. Esimesed 

kolm osa hõlmavad õppest 65%, projektitöö 25% ja kodundus 10%.  

Käsitöö ja kodunduse õpetamisel kujundatakse nelja osaoskust: käsitöö, kodundus, 

tehnoloogiaõpetus vahetatud õpperühmades ja projektitöö. Käsitöö ja kodundus hõlmavad õppest 

ligi 65%, millest vähemalt kolmandik on kodundus, ligi 25% õppemahust on projektitöö ja 10% 

tehnoloogiaõpetus. Osaoskuste kujundamine ja teemade järjestus õppeaastas kavandatakse käsitöö ja 

kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajate koostöös. Käsitöö ja kodunduse ning 

tehnoloogiaõpetuse ainekavas on igal aastal ühe õppeveerandi pikkune projektitöö osa, mis toimub 

mõlemas aines ühel ajal ja mille puhul valivad õpilased käsitletava teema vastavalt huvidele, 

olenemata sellest, kas nad õpivad tehnoloogiaõpetust või käsitööd ja kodundust. Projektitöid võib 

lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja 

pikemaajaliste koolidevaheliste ettevõtmistega. Projektitöö valimisel peetakse silmas kohalikke 

traditsioone, uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. 

Projektitöö on iseseisev tervik, mille puhul ei eeldata õpilastelt varasemaid teemaga seonduvaid 

oskusi ja teadmisi. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming  

Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes kujundatakse traditsioonilisel ja nüüdisaegsel tehnoloogial 

põhinevaid teadmisi, oskusi, väärtusi ning hoiakuid. Õpikeskkond ning õppekorraldus aitavad 

mõista ümbritsevat esemelist maailma ning kultuuritraditsioonide ja tehnoloogilise maailma arengut. 

Ainevaldkonna õppeained õpetavad nägema käsitletavate teemade seost ümbritseva elukeskkonnaga 

ning soodustavad eri õppeainetes ja elusfäärides omandatu praktilist rakendamist. Õpitakse mõistma 

toote loomisel tekkivaid valikuid, leidma ning kombineerima erinevaid keskkonnahoidlikke 

teostusviise ja neid analüüsima.  

Nüüdisühiskonnas on olulisel kohal tehnoloogiline kirjaoskus. Tundides uuritakse ning arutletakse 

nähtuste ja olukordade üle ning kasutatakse erinevaid teabeallikaid, ühendatakse loov mõttetöö ja 

käeline tegevus, mis on oluline inimese füsioloogilises ning vaimses arengus.  

Õppe käigus innustatakse õpilasi esitama uusi ideid, kavandatakse, modelleeritakse ja valmistatakse 

esemeid ning õpitakse neid esitlema. Ühiste arutluste käigus õpitakse eseme disainiprotsessi 

analüüsima, erinevaid tehnilisi ja loomingulisi lahendusi nägema, kogema ja hindama ning oma 

tööle hinnangut andma.  

Õpitakse positiivselt meelestatud keskkonnas, milles tunnustatakse õpilaste püüdlikkust ja arengut, 

toetatakse omaalgatust, ettevõtlikkust ja loovust ning väärtustatakse Eesti ja maailma 

kultuuriloomingut ja -tausta.  

 Õpetus arendab töö- ja koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ning analüüsi- ja hindamisoskusi. 

Erinevate rakenduslikku laadi tegevuste analüüsimine aitab õpilastel teha karjääriotsuseid ning leida 

meelepäraseid hobisid.  



209 
 

Tehnoloogiaõpetuses on rõhuasetus nüüdisaegsel tehnoloogilisel mõtteviisil, töömaailmas vajalike 

väärtushoiakute ja -hinnangute kujundamisel. Säästvat arengut arvestades omandavad õpilased 

oskused tulla toime tänapäeva kiiresti muutuvas tehnoloogiamaailmas. Õpitakse mõistma ning 

hindama tehnika ja tehnoloogia olemust ning selle osa ühiskonna arengus. Õpitakse siduma 

mõttetööd ja käelist tegevust ning mõistma koolis õpitava seoseid elukeskkonnaga. Aineõpetuse 

rikastamiseks kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi. Õppesisu on põimitud praktiliste 

probleemide lahendamisega, eseme kavandamine ja valmistamine tunnis hõlmab kogu 

arendustsüklit idee loomisest toote esitluseni.  

Käsitöötundides õpitakse tundma erinevaid tööliike, millest on kohustuslikud õmblemine, 

kudumine, heegeldamine ja tikkimine. Eseme kavandamine, töö organiseerimine, 

rahvakunstitehnikate alused ning materjaliõpetus on läbivate teemadena seotud nii kohustuslike 

tööliikide kui ka valikteemade ja projektidega. Praktilistes töödes saab ühte eset valmistades 

ühendada mitu tööliiki.  

II kooliastmes keskendutakse eelkõige põhiliste töövõtete ja tehnoloogiate omandamisele ning 

juhendi järgi töötamise või abimaterjalide kasutamise oskuse arendamisele. Igal aastal tehakse 

praktilisi töid, mis võimaldavad õpitud tehnikaid loovalt rakendada. 

 III kooliastmes keskendutakse rohkem loomingulisele tööle ning töö teadlikule korraldamisele. 

Õpetuses järgitakse tootearendustsüklit teabe kogumisest, idee leidmisest, eseme ning töö ajalisest ja 

tehnilisest kavandamisest kuni toote teostuse ning esitlemiseni.  

Kodundusõppes omandatakse teadmisi ja oskusi igapäevaeluga toimetulekuks. Lisaks praktilisele 

toiduvalmistamisele õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid ning tasakaalustatud menüü 

koostamist. Õppetöös arendatakse majandamisoskust, kujundatakse keskkonnasäästlikku ning oma 

õigusi ja kohustusi teadvat tarbijat, analüüsitakse inimeste tarbijakäitumist ning püütakse leida 

seoseid ja vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. Kodundusõpe loob 

head võimalused rakendada näiteks bioloogias, keemias, matemaatikas ja teistes õppeainetes 

omandatut. Kodundustunnis õpitakse meeskonnana, mis loob sobivad võimalused arendada 

sotsiaalseid oskusi: heatahtlikku ja arvestavat suhtumist kaaslastesse, organiseerimis- ning 

meeskonnatööks vajalikke võimeid ja ühise töö analüüsimise ning hindamise oskust. 

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

Tehnoloogiavaldkonna ained pakuvad üldpädevuste kujundamiseks võimalust ühiselt arutleda, 

kuidas lahendada igapäevaelus esile kerkivaid olukordi, ühistöid ning erinevaid ülesandeid ja 

projekte. Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, 

väärtushoiakute ja -hinnangute – kujundamisel on kandev roll professionaalsel õpetajal, kes loob 

oma väärtushinnangute ja enesekehtestamisoskusega sobiva õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste 

väärtushinnanguid ja käitumist.  

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Loovust arendavad tegevused ning projektid õpetavad arvestama 

arvamuste ja ideede paljusust. Ühised arutelud ning ülesanded ja nende tulemuse analüüsimine 

aitavad õpilastel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu 

lõpetada. Käsitletavate teemade ja praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse väärtustama loomingut 

ning kujundama ilumeelt, hindama oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandit, samuti 

väärtustama tehnoloogiasaavutusi.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Erinevad ühistöö vormid tehnoloogiaainetes suunavad õpilasi 

koostööd tegema, arendades tolerantsust ja valmidust aktsepteerida inimeste erinevusi ning 

arvestada neid suhtlemisel. Õpilasi juhitakse analüüsima oma käitumist ning selle mõju kaaslastele 

ja ülesannete lahendamisele. 

 Enesemääratluspädevus. Praktiline tegevus ning selle analüüs arendavad õpilastes suutlikkust 

mõista ja hinnata ennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning aitavad neil teha otsuseid enda arengu ja 
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tulevase tööelu kohta. Kodundusõppes omandatud teadmised tervislikust toitumisest ja 

toitumishäiretest õpetavad väärtustama tervislikku eluviisi ning loovad eeldused seda järgida.  

Õpipädevus. Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega ning 

kogetakse teistes õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev korraldus alates teabe 

kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse 

analüüsiga arendab suutlikkust märgata ning lahendada probleeme, hinnata ja arendada oma 

võimeid ning juhtida õppimist.  

Suhtluspädevus. Ühiste ülesannete ja projektide kaudu õpitakse ennast selgelt ja asjakohaselt 

väljendama ning teistega arvestama, vajaduse korral teisi aitama ning koos töötamise eeliseid 

kogema. Uurimist vajavate ülesannete lahendamine ning esitluste koostamine arendab oskust lugeda 

ning mõista teabe- ja tarbetekste ning kirjutada eri liiki tekste.  

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogialane pädevus. Tehnoloogiaainetes rakendatavad 

konkreetsed probleemilahendused nõuavad arvutamis- ja mõõtmisoskust, oskust kasutada loogikat 

ja matemaatilisi sümboleid. Pakutakse mõtlemist arendavaid tegevusi, milles on vaja püstitada 

probleeme, leida sobivaid lahendusteid, põhjendada oma valikuid ja analüüsida tulemusi. Õpitakse 

kasutama ja looma ning kriitiliselt hindama erinevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi abivahendeid. 

Õpitakse mõistma teaduse osa tehnika arengus ja vastupidi.  

Ettevõtlikkuspädevus. Tehnoloogiavaldkonna ainetes on olulisel kohal avatus loomingulistele 

ideedele ja originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel 

idee leidmisest valmis tooteni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma ideede elluviimist 

mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu, näiteks pidada meeskonnana ajutiselt koolis kohvikut, 

disainida mõni suuremahuline toimiv ese ning organiseerida tööprotsess klassis. 

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

 

1.5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega  

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes võimalusi 

jõuda praktilistes tegevustes arusaamisele, et teadmised on omavahel seotud ning igapäevaelus 

rakendatavad. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja katsetamise võimalused 

ning silmaga nähtav tulemus. Aineprojektid võimaldavad lõimida tehnoloogiavaldkonna õppeaineid 

teiste ainevaldkondadega, luua seoseid ainevaldkonna sees ja teiste õppeainetega. 

 Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Õpilastes kujundatakse oskust väljendada end selgelt ja 

asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult. Teavet kogudes ja esitlusi koostades areneb õpilaste 

tehnoloogiline sõnavara. Õpilasi suunatakse kasutama kohaseid keelevahendeid ning järgima 

õigekeelsusnõudeid. Oma tööd esitledes ja valikuid põhjendades saavad õpilased esinemiskogemusi 

ning arendavad väljendusoskust. Õpilaste tähelepanu juhitakse kirjalike tööde (nt juhendid, 

referaadid) korrektsele vormistamisele. Tööülesannete ning projektide jaoks võõrkeelsetest 

tekstidest teabe otsimine toetab võõrkeelte omandamist.  

Matemaatika. Tehnoloogiaainetes kasutavad õpilased loogilist mõtlemist ning matemaatilisi 

teadmisi. Õpilaste arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu ja nende tagajärgi 

märgatakse kohe, mõistetakse, et analüüs ning paremate lahenduste leidmine on vältimatu.  

Loodusained. Selleks et töötada erinevate looduslike ja tehismaterjalidega, on tarvis tutvuda nende 

materjalide omadustega. Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutuvad õpilased otseselt 

kokku mitme keemilise ja füüsikalise protsessiga.  

Sotsiaalained. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja edasiste 

arengusuundade mõistmine aitab tunnetada inimühiskonna arengut. Ühiselt töötades õpitakse 
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teistega 5 arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. Õpitakse märkama ja 

hindama eri rahvaste kultuuritraditsioone.  

Kunstiained. Erinevate esemete kavandamine ja disainimine ning valmistamine pakub õpilastele 

võimalusi end loominguliselt väljendada. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning 

märkama toodete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning kultuuritraditsioonidega.  

Kehaline kasvatus. Praktilised ülesanded aitavad kinnistada terviseteadlikku käitumist, õpetavad 

arvestama ergonoomikapõhimõtteid ning väärtustama tervislikku toitumist ja sportlikku eluviisi. 

 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi  

Tehnoloogiavaldkond seondub kõigi läbivate teemadega. Õppekava läbivaid teemasid peetakse 

silmas valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel, lähtudes 

kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast.  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kujundatakse iseseisva tegutsemise oskust, mis on 

oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu 

arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, mis on tähtsad tulevases tööelus. Tutvumine 

tehnoloogia arengu ja inimese rolli muutumisega tööprotsessis aitab tunnetada elukestva õppe 

vajadust. Oma ideede rakendamiseks tehnoloogiliste võimaluste valimine, töö kavandamine ning 

üksi ja koos töötamine aitavad arendada ning analüüsida oma huvisid, töövõimet ja koostööoskusi. 

Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga (nt ettevõtete külastamine): 

õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud elukutseid, ameteid, erialasid ja edasiõppimise 

võimalusi. Õppetegevus annab õpilastele teadmised sellest, et eri töödel võivad olla erinevad nõuded 

ja ka töötingimused, ning nii suunatakse õpilasi analüüsima, kas nende tervislik seisund ja 

füsioloogiline eripära sobivad selleks, et teha neid huvitavat tööd. Õpilaste tähelepanu juhitakse 

sellele, miks on oluline tööohutusest kinni pidada ja kuidas võib tervise kahjustamine piirata teatud 

valdkondades töötamist.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng. Toodet või toitu valmistades on tähtis säästlikult kasutada nii 

looduslikke kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste 

kujundamisele ja kujunemisele. Jäätmete sortimine ning energia ja ressursside kokkuhoid tundides 

aitavad kinnistada ökoloogiateadmisi. 

 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogiaainete sisuga. Ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna 

õppeainete õpetamise põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult ellu viidavad projektid, 

mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovile panna.  

Kultuuriline identiteet. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega võimaldab 

näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises 

maailmas. Õpitakse kasutama rahvuslikke elemente esemete kavandamisel.  

Teabekeskkond. Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide jaoks infot kogudes õpitakse 

kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 

võimaldab olla kursis tehnoloogiliste uuendustega ning tutvuda kogu maailma disainerite, inseneride 

ja käsitöötegijate loominguga.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Tundides kasutatakse erinevaid materjale ja töötlusviise. Ülesandeid 

lahendades ja tulemusi esitledes õpitakse kasutama arvutiprogramme, leitakse võimalusi rakendada 

õppeprotsessis digikeskkonda. Tutvutakse arvuti abil juhitavate seadmete ja masinatega, kuna 

nendega töötamine loob võimaluse õppida tundma tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi.  

Tervis ja ohutus. Tutvutakse tööohutusega eri tööde puhul ning õpitakse arvestama ohutusnõudeid. 

Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende omadustega aitab teha 

esemelises 6 keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku toitumise põhitõdede omandamine 

ning tervislike toitude valmistamine õpetavad terviseteadlikult käituma.  
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Väärtused ja kõlblus. Tehnoloogiaained kujundavad väärtustavat suhtumist uudsetesse, eetilisi ja 

ökoloogilisi tõekspidamisi arvestavatesse lahendustesse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke 

kogemusi, kuidas arvestada kaaslastega, arendada organiseerimisoskust ning lahendada konflikte. 

Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi, õpitakse mõistma 

käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi. 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine  
Õppetegevust tööõpetuses, käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses kavandades ja 

korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest 

õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) võimaldatakse õppida individuaalselt ning üheskoos nii iseseisva, paaris- kui ka rühmatöö 

kaudu, et õpilastest kujuneksid aktiivsed ning iseseisvad õppijad;  

3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

4) arvestatakse kooli ainekava ja õpetaja töökava koostamisel ka teistes ainetes õpitavat ning 

lõimitakse õppesse võimaluse korral teisi õppeaineid. Selleks kohaldatakse tööõpetuses 

üldõpetuse põhimõtteid. Tehnoloogiaõpetus on tihedalt lõimitud matemaatika ja 

loodusainetega. Kodunduse teemade juures leitakse lõiminguvõimalusi nii ühiskonnaõpetuse, 

inimeseõpetuse, bioloogia kui ka keemiaga, kinnistatakse terviseteadliku käitumise oskusi 

tunnis tehtavate praktiliste ülesannetega ning organiseeritakse õppetegevus õpetajate koostöö 

kaudu koolis;  

5) arvestatakse, et valdkonna kõigi ainete õppetegevus on rakendusliku suunitlusega. Teoreetiline 

ja praktiline osa vahelduvad vastavalt õpilaste suutlikkusele ning edasijõudmisele. Toote 

disainiprotsessis omandatakse vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Arvestatakse õpilaste 

arengut, edasijõudmist ning suutlikkust;  

6) jälgitakse, et tööõpetuse õppetegevus oleks vaheldusrikas, võimaldades läbida erinevaid 

tööliike ja teemasid, katsetada mitmesuguste materjalide töötlemist ning tutvuda nende 

omadustega käelise tegevuse ning loovuse kaudu;  

7) innustatakse õpilasi oma arvamust avaldama, arutletakse ühiselt õpetusega seotud teemadel 

ning pööratakse tähelepanu väärtuskasvatusele;  

8) luuakse klassis asjalik ja meeldiv töine õhkkond ning toetatakse õpilaste loovust ja 

omaalgatust;  

9) kasutatakse paikkonnas pakutavaid võimalusi, et aineõpetust mitmekesistada.  

 

Käsitöös ja kodunduses ning tehnoloogiaõpetuses:  

1) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi 

ning õppematerjale ja -vahendeid;  

2) laiendatakse õpikeskkonda (raamatukogu, arvuti/ multimeediaklass, looduskeskkond, 

ettevõtted, kooliõu, näitused, muuseumid jm); 

3) kasutatakse tänapäevaseid õppemeetodeid, sh aktiivõpet (loov mõtte- ja praktiline tegevus, 

projektõpe, uurimistööd, katsetused, nt erinevate materjalide ja ainete omadused, ürituste ja 

näituste korraldamine, internetipõhiste keskkondade kasutamine oma ideede ja töö 

tutvustamiseks ning eksponeerimiseks, mängud, arutelud, diskussioonid, väitlused jm);  

4) pannakse pearõhk loovale disainiprotsessile (kavandamine, katsetamine, eseme täiendamine 

jm), rahvuslike töötraditsioonide säilitamisele (nt rahvuslik ese, rahvakunstist pärit motiivide 

kasutamine toote kaunistamisel jm) ning nüüdisaegsele tehnoloogiale;  
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5) pööratakse enne uute töötlemisviiside ja seadmete kasutamist tähelepanu ohutusele, sh 

tööohutusalasele instrueerimisele ning ohutute töövõtete demonstreerimisele;  

7) planeeritakse õppesisu ajaline jaotus – tundide arv ja järjestus –, arvestades ühtlasi soovitust 

valida käsitöös kaks põhilist tööliiki, millega seostada ainesisesed läbivad teemad 

(kavandamine, rahvakunst, töö organiseerimine ja materjalid);  

8) kasutatakse projektipõhiseid õppetöövorme (sh õppeainete- ja eluvaldkondadevahelised 

projektid, ühistöö ettevõtlusega ning poiste ja tüdrukute koostöö nii kodunduses, käsitöös kui 

ka tehnoloogiaõpetuses), mis võimaldavad pöörata rohkem tähelepanu paikkonna 

traditsioonidele, tutvuda erinevate tehnikatega ja neid katsetada, suunata õpilasi iseseisvalt 

ning koos teistega loovalt probleeme lahendama ja aineüritusi korraldama;  

9) jaotatakse kodundusõppes klass toitu valmistades ja teisi praktilisi ülesandeid tehes 

väiksemateks rühmadeks (1–5 õpilast);  

10) peetakse silmas, et tehnoloogiaõpetus on peamiselt üles ehitatud eseme arendustsüklile;  

11) taotletakse, et õpilaste õpikoormus, sh kodutööde maht on mõõdukas, jaotub õppeaasta jooksul 

ühtlaselt ning jätab neile piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;  

12) lähtutakse eesmärgist, et kodused ülesanded käsitöös ja tehnoloogiaõpetuses oleks seotud 

peamiselt tööks vajaliku teabe hankimise, töö iseseisva kavandamise ja organiseerimisega, 

käsitöös ka eseme disainiga, ning välditakse liigset otsest juhendamist;  

13) läbitakse kõik etapid alates info otsimisest, toote disainimisest, toote teostusest kuni selle 

tutvustamiseni teistele õpilastele; 

14) kohandatakse õppesisu ja õpitulemusi vastavalt õpilaste võimekusele. 

 

1.8. Hindamise alused  
Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes on hindamise eesmärk toetada õpilaste arengut, innustada 

õpilasi sihikindlalt õppima, suunata nende enesehinnangu kujunemist, süvendada ja tekitada 

elukestvat käsitöö- ja tehnoloogiahuvi, suunata ja toetada õpilasi haridustee valikul. Hindamine 

toetab õpilaste tehnoloogiapädevuse kujunemist, tehnoloogilise kirjaoskuse arengut ja annab 

tagasisidet õpilaste individuaalse arengu kohta, olles lähtekohaks järgneva õppe kavandamisel.  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest ning kasutatakse 

kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, lähtudes püstitatud õppeülesandest ning kehtiva õppekava 

sisust ja eesmärkidest. Õpilasi hinnates on olulised nii õpetaja sõnaline hinnang, numbriline hinne 

kui ka õpilaste enesehinnang. Tehnoloogiavaldkonna õppeainetes hinnatakse lisaks õpilaste edukat 

osalemist aineolümpiaadidel, - konkurssidel, -üritustel ja võistlustel. 9. klassis võib õpilaste 

teadmiste ja oskuste kokkuvõtvaks hindamiseks teha lõputöö.  

Tehnoloogiaõpetuses hinnatakse õpilaste töökultuuri, tehnoloogilist kirjaoskust ja eseme 

kavandamist ning valmistamist:  

1) suhtumist õppetöösse, töökust, püüdlikkust, järjekindlust, tähelepanelikkust;  

2) koostööoskust, abivalmidust, iseseisvust töö tegemisel;  

3) õpperuumide kodukorra täitmist;  

4) kavandamist (originaalsust, iseseisvust, idee või kavandi rakendamise võimalikkust), 

materjali ja töövahendite valiku otstarbekust, eseme valmistamise viisi, tööjoonise tehnilist 

korrektsust jm; 

5) valikute (ideede, töötlusviiside, materjalide jm) tegemise, analüüsimise ja põhjendamise ning 

seoste kirjeldamise oskust;  

6) valmistamise kulgu (materjalide ja töövahendite ning kirjalike ja infotehnoloogiliste 

vahendite kasutamise oskust, teoreetilisi teadmisi ja nende rakendamise oskust, tööohutuse 

nõuete järgimist jm);  
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7) tulemust (idee teostust, eseme viimistlust, esteetilist väärtust, ülesande õigeaegset lõpetamist, 

eseme kvaliteeti jm), sh üksikülesannete sooritamist ja eseme esitlemise oskust.  Kirjalikke 

ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida 

hindamisel ei arvestata. 

 

1.9. Füüsiline õppekeskkond  
1) Kool korraldab tehnoloogiaainete õppest valdava osa ruumides, kus:  

1) aineõpetuseks vajalik sisustus vastab kooli valitud praktilistele töödele, on tänapäevane ning 

võimaldab ohutult ja nüüdisaegselt õppetööd korraldada;  

2) statsionaarseid masinaid ja õppekohti (nt puurpink) on vähemalt üks õpperühma kohta ja 

elektrilisi käsitööriistu kaks komplekti õpperühma kohta;  

3) on töötav ventilatsioonisüsteem, tehnoloogiaõpetuses puidulaastude ja tolmu 

äratõmbesüsteem, ruumid ja õppetarbed, sealhulgas tööriistad ja käsitöövahendid, mis 

vastavad tervisekaitse, tööohutuse ja ergonoomika nõuetele;  

4) on ruumid riietumiseks ja kätepesuks, õpetajatööks, materjalide ja praktiliste tööde 

hoidmiseks;  

5) on individuaalsed kaitsevahendid igale õpilasele ja õpetajale. Kool võimaldab 

tehnoloogiavaldkonna õppeainete õpetamiseks vajalikud materjalid ja esmased töövahendid 

ning masinad, mille loetelu täpsustatakse kooli õppekavas. 

 

Hindamine 

Hindamisel on oluline õpilase enda hinnang oma tööle. Õpetajaga hindamise juhul võetakse arvele 

õpilaste individuaalseid võimeid. Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:  

 kavandamist ja planeerimist (originaalsust, iseseisvust, oskust põhjendada tehtud 

otsuseid/valikuid);  

 valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste 

rakendamist praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, 

koostööoskust);  

 töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust ja kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, 

esitlemise oskust);  

 õpilase arengut, püüdlikkust ning kodukorra täitmist. 

 

Hinda „5“ pannakse, kui õpilane 

− valdab õppekava materjali; annab õiget vastust 

− iseseisvalt, kvaliteetselt, korralikult, esteetiliselt ja õigeaegselt sooritab praktilisi töid 

 

Hinda „4“ pannakse, kui õpilane 

− valdab õppekava materjali, kuid laseb vastuse puudulikkust 

− iseseisvalt, kvaliteetselt, korralikult, kuid väikeste raskustega teeb tööd, laseb väikesi vigu 

sooritamisel 

 

Hinda „3“ pannakse, kui õpilane 

− ebakindlalt teab õppekava materjali 

− teeb tööd ebakorralikult, laseb olulisi vigu, mis parandab õpetaja abil 

 

Hinda „2“ pannakse, kui õpilane 

− ei tea õppekava materjali; ei suuda vigu parandada isegi õpetaja abil (suuline vastus) 

− ei viinud tööd lõpule (on tehtud vähem kui 50%) 
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Hinda „1“ pannakse, kui õpilane ei tee praktilisi töid, ei tea õpekava materjali, loobub vastata ja 

sooritada praktilisi töid. 
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2. Tööõpetus                                                                                                                  LISA 7.1. 

 2.1. Tööõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) tunneb töö tegemisest rõõmu ja rahuldust;  

2) töötab juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töövahendeid ning 

töötlemisviise;  

3) oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;  

4) leiab ülesandele loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;  

6) järgib esmaseid ohutusnõudeid;  

7) hoiab puhtust ja korda kodus ja koolis ning täidab isikliku hügieeni nõudeid;  

8) teab tervisliku toitumise vajalikkust;  

9) hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd;  

10) õpib vaatlema, tundma ja hindama esemelist keskkonda;  

11) hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.  

 

2.2. Tööõpetuse õppeaine kirjeldus  
Õpitulemuste saavutamine tööõpetuses loob eeldused omandada järgmistes kooliastmetes 

tehnoloogiavaldkonna ainete õpisisu.  

Tööõpetuses on rõhuasetus viie osaoskuse kujundamisel:  

1) töö kavandamine; 

2) erinevate materjalide tundmine ja kasutamine, materjalide omaduste võrdlemine;  

3) tööharjumuste kujundamine, lihtsamate tööriistade käsitsemine ja õigete esmaste töövõtete 

rakendamine; 

4) erinevate tööviiside loov rakendamine, sh iseseisva ja koos töötamise oskuse kujundamine;  

5) säästliku ja teadliku tarbimisoskuse kujundamine.  

Tööõpetust iseloomustab loov käeline aktiivsus, mis on oluline õpilaste füsioloogilises ja vaimses 

arengus. Tööülesannete valikul lähtutakse eesmärgist arendada õpilaste vaimseid ja füüsilisi 

võimeid: motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jm. 

 Oluline on arendada oma töö kavandamise oskust, kasvatada iseseisvust otsustusi tehes ning 

kujundada leidurivaistu.  

Õpetaja kavandab tööülesanded nii, et lubatud ja oodatud oleksid mitmesugused lahendused ning 

õpilastel jääks võimalus rakendada fantaasiat. Pööratakse tähelepanu tööle ja tulemuse 

esteetilisusele. Arutletakse leitud põnevate ideede üle ning innustatakse loovast tegevusest rõõmu 

tundma. Igal õppeaastal tehakse ühistöid või korraldatakse aineprojekte. Nende käigus õpitakse koos 

teistega töötama, üksteist abistama, teiste arvamusi arvestama ja oma arvamusi põhjendama. Kuna 

tööõpetuse tundide põhisisu on loominguline praktiline tegevus, täidab see aine ka emotsionaalselt 

tasakaalustavat ülesannet.  

 

2.3. Tööõpetuse õpitulemused ja õppesisu  

Õpitulemused  
3. klassi lõpetaja:  

1) kujundab lihtsamaid esemeid; 

2) eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit, 

traat, plekk jne);  

3) võrdleb materjalide üldisi omadusi;  

5) oskab materjale ühendada ja kasutada;  

6) modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;  

7) märkab esemetel rahvuslikke elemente;  
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8) julgeb oma ideed teostades pakkuda välja erinevaid võimalusi ja valida nende seast tööks 

sobivaim variant;  

9) kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid; 

10) kasutab materjale säästlikult;  

11) valib materjalide käsitsemiseks erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;  

12) käsitseb enam kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;  

13) arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;  

14) töötab õpetaja suulise juhendamise järgi ning kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit;  

15) toob õpetusega seonduva kohta näiteid igapäevaelust;  

16) hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses;  

17) tegutseb säästliku tarbijana;  

18) teab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;  

19) arvestab ühiselt töötades kaaslasi ja järgib viisakusreegleid. 

 

Õppesisu  
Kavandamine. Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain ja kujundus minevikus ja 

tänapäeval. Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info 

kasutamine. Ideede visandamine paberil. Lihtsate esemete kavandamine. Idee esitlemine.  

Materjalid. Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, 

vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne). Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine 

Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine. Ideede leidmine materjalide 

korduskasutuseks.  

Töötamine. Töötamine suulise juhendamise järgi. Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest 

arusaamine. Oma idee teostamine, toetudes õpitud oskustele ja iseseisvatele katsetustele. Töökoha 

korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele. Rühmatöö ülesannete täitmine, ühiselt 

ideede väljamõtlemine, üksteise arvamustega arvestamine ja kaaslaste abistamine. Töö tulemuse 

uudsuse, kasutamise ja esteetilisuse hindamine. 

Tööviisid. Lihtsamad materjalide töötlemise viisid, sh mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, 

lõikamine, heegeldamine (algsilmus ja ahelsilmus), detailide ühendamine, õmblemine (eelpiste ja 

tikkpiste), liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine; vestmine, 

saagimine (ainekabinetis). 10 Sagedasemate töövahendite (käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, 

vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, näpitsad jm) õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, 

töövahendite hooldamine. Töötlemisviisi valik olenevalt ideest ja materjalist. Jõukohaste esemete 

valmistamine.  

Kodundus. Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja 

kaunistamine. Riiete ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen. Tervislik toiduvalik. Lihtsamate 

toitude valmistamine. Laua katmine, kaunistamine ja koristamine Viisakas käitumine. Säästlik 

tarbimine. 
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3. KÄSITÖÖ JA KODUNDUS                                                                                    LISA 7.2 

 

3.1. Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 

1) tunneb rõõmu ja rahulolu praktilisest eneseteostusest, hindab tööd ja töö tegijat;  

2) mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju 

keskkonnale;  

3) tunnetab ja arendab oma loomingulisi võimeid, kavandab ja teeb teoks oma ideed ning 

lahendab loovalt endale võetud ülesanded; 

4) võrdleb ja kasutab erinevaid materjale;  

5) teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib 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) seostab õpitud teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega;  

10) kasutab erinevaid teabeallikaid loova mõttetöö ja käelise tegevuse ühendamiseks; 

11) väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas. 

 

 3.2. Käsitöö ja kodunduse õppeaine kirjeldus  

Käsitöö ja kodunduse õpe lõimib teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. 

Käsitöö seos tarbekunstiga loob eeldused loominguliseks eneseteostuseks. Õppe käigus arutletakse 

kunsti, käsitöö ja moe seoste ning käsitöö ja kergetööstuse tähtsuse üle ajaloos ning tänapäeval. 

Tutvutakse erinevate materjalide ja nende omadustega ning proovitakse nende kasutamise 

mitmesuguseid tehnikaid.  

Õppetöö käigus õpitakse nägema ja leidma huvitavaid ning uudseid lahendusi esemete ja toodete 

disainimisel. Väärtustatakse rahvuslike kultuuritraditsioonide hoidmist ja arendamist nii käsitöös kui 

ka kodunduses. Õpitakse märkama erinevate maade käsitöö- ja toidutraditsioone ning nende seost 

ajaloo, kliima, usu ja kultuuritavadega.  

Kodundustundides õpitakse tervisliku toitumise põhitõdesid, tasakaalustatud menüü koostamist ja 

toiduvalmistamist ning arendatakse majandamisoskust. Arutletakse tarbijakäitumise teemal, 

väärtustatakse keskkonnasäästlikku, oma õigusi ning kohustusi teadvat tarbijat, otsitakse seoseid ja 

vastuolusid inimeste terviseteadlikkuse ning tegeliku käitumise vahel. 

Õppeainena kujundab käsitöö ja kodundus õpilastes praktilist mõtlemist, loovust, arendab käelist 

tegevust, eneseanalüüsi võimet ning tehnoloogilist kirjaoskust. Õppeaine lõimib teadmisi, mis on 

omandatud teistes õppeainetes. Loomingulistel ja praktilistel tegevustel on ka lõõgastav funktsioon 

nii õppetöös kui ka tulevases elus.  

 

3.3. Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes 

 6. klassi lõpetaja:  

1) tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest;  

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 ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;  

6) teab tervisliku toitumise põhialuseid;  

7) tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone. 
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3.4. Käsitöö ja kodunduse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 
 

Töö kavandamine ja rahvakunst  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kavandab omandatud töövõtete baasil jõukohaseid käsitööesemeid;  

2) märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;  

3) leiab käsitööeseme kavandamiseks ideid eesti rahvakunstist;  

4) leiab võimalusi taaskasutada tekstiilmaterjale;  

6) oskab kavandamisel kasutada ainekirjandust ja teabeallikaid.  

 

Õppesisu 
Idee ja kavandi tähtsus eset valmistades. Kujunduse põhimõtted ja nende rakendamine. 

Kavandamise erinevad võimalused. Värvusõpetuse põhitõdede arvestamine esemeid disainides. 

Ideede leidmine ja edasiarendamine kavandiks. 

Tekstiilide ja käsitöömaterjalide valiku ning sobivuse põhimõtted lähtuvalt kasutusalast. Esemeline 

rahvakunst ja selle tähtsus. Tavad ja kombed. Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja 

tänapäevastel esemetel. Muuseumide roll rahvakunsti säilitajana. Rahvuslike detailide kasutamine 

tänapäevast tarbeeset kavandades. 

 

 Materjalid ja töö kulg  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;  

2) eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi;  

3) seostab käsitöölõnga jämedust töövahendiga;  

4) töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;  

5) järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;  

7) hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.  

 

Õppesisu  
Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. Kanga kudumise põhimõte. 

Kanga liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad. Õmblusniidid, käsitööniidid ja -

lõngad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine. Töötamine suulise juhendamise järgi. 

Töötamine tööjuhendi järgi. Lihtsama tööjuhendi koostamine. Tööjaotus rühmas, ühistöö 

kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine. 

 

 Tööliigid  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid;  

2) seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust;  

3) lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme; 

4) heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärke;  

5) heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi;  

6) mõistab täpsuse vajalikkust ning järgib seda tekstiilitöös.  
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Õppesisu  
Tikkimine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Sümbolid ja märgid. Tarbe- ja kaunistuspisted. 

Üherealised ja kaherealised pisted. Mustri kandmine riidele. Tikandi viimistlemine ja hooldamine  

Õmblemine. Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. 

Õmblusmasina niidistamine. Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused. Lõike paigutamine riidele, 

õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine ja hooldamine.  

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. 

Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine ja selle järgi kudumine. Kudumi 

viimistlemine ja hooldamine.  

Heegeldamine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi 

heegeldamine. Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine. Ringheegeldamine. 

Motiivide heegeldamine ja ühendamine. Heegeldustöö viimistlemine ja hooldamine.  

 

Toit ja toitumine, tarbijakasvatus  

 

Õpitulemused 
 Õpilane:  

1) teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb nendesse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi;  

2) võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust;  

3) teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil;  

5) teab väljendite „kõlblik kuni” ja „parim enne” tähendust;  

6) käitub keskkonnahoidliku tarbijana;  

7) oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut põhjendada;  

8) hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele.  

 

Õppesisu  
Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid. Toiduainerühmade 

üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, liha ja lihasaadused, 

kala ja kalasaadused, munad, toidurasvad. Toiduainete säilitamine. Tarbijainfo (pakendiinfo). 

Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine.  

 

Toidu valmistamine, töö organiseerimine ja hügieen  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid; 

2) valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;  

3) valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja 

kuumtöötlemistehnikaid;  

4) lepib kaaslastega kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli 

tulemuse saavutamisel;  

5) järgib köögis töötades hügieenireegleid.  

 

Õppesisu  

Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutushoid. Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja 

kuumtöötlemine. Võileivad. Kuumtöötlemata magustoidud. Külmad ja kuumad joogid. Kartulite, 

munade ja makarontoodete keetmine. Toor- ja segasalatid. Külmad kastmed. Pudrud ja teised 

teraviljatoidud. Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja 
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masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades. Tööjaotus rühmas, ühistöö 

kavandamine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.  

 

Lauakombed ja etikett  

Õpitulemused 

 Õpilane:  

 1) katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused, ning 

hindab laua ja toitude kujundust;  

2) peab kinni üldtuntud lauakommetest;  

3) leiab loomingulisi võimalusi, kuidas pakkida kingitusi.  

 

Õppesisu  
Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused. Lauapesu, -nõud ja - 

kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks. Ideede ja võimaluste leidmine, kuidas 

pakkida erinevaid kingitusi.  

 

Kodu korrashoid  

Õpitulemused 
 Õpilane: 

1) teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid; 

2) planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooldusmärkide järgi;  

3) näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust. 

 

 Õppesisu  
Puhastus- ja korrastustööd. Töövahendid. Rõivaste pesemine käsitsi ja masinaga. Hooldusmärgid. 

Triikimine. Jalatsite hooldamine.  

 

Projektitööd  

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) valmistab või leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;  

2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;  

3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöö tegevuste osalisena;  

5) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;  

6) väärtustab disainiprotsessi ning analüüsib täidetud ülesandeid ja saadud tagasisidet;  

7) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust. 

 

 Õppesisu  
Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida õpperühma ja 

projekti. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. 

Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste ettevõtmistega. Tehnoloogiaõpetus vahetatud 

õpperühmades  

 

Õpitulemused 
 Õpilane:  

1) väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus;  

2) tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise;  



222 
 

3) kavandab ja valmistab lihtsaid esemeid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid;  

4) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutuse nõudeid.  

 

Õppesisu  
Tehnoloogia olemus. Tehnoloogia ja ühiskond. Materjalide liigid (puit, metall, plastid jm) ja nende 

omadused. Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jm) ja töövahendid (tööriistad ja 

masinad). Idee ja eskiis. Eseme kavandamine ja valmistamine erinevatest materjalidest. Levinumad 

käsi- ja elektrilised tööriistad. Materjalide ühendamine. Viimistluse valik olenevalt materjalist ja 

eseme kasutuskeskkonnast. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud töövõtted. 

 

3.5. Käsitöö ja kodunduse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  

9. klassi lõpetaja: 

1) tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest ning mõistab töö- ja koostööoskuste olulisust 

igapäeva- ja tulevases tööelus;  

2) arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle;  

3) teeb teoks oma loomingulised ideed, kasutades sobivaid tehnikaid ja materjale;  

4) kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning 

ainekirjandust; 

6) tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit, omab ülevaadet valdkonnaga seotud ametitest 

minevikus ja kaasajal;  

7) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogilisi võimeid ning teeb valikuid edasisteks 

õpinguteks;  

8) teeb tervislikke toiduvalikuid, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab 

erinevaid toite;  

9) tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana. 

 

3.6. Käsitöö ja kodunduse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes  

 

Disain, kavandamine ja rahvakunst  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) arutleb moe muutumise üle;  

2) valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja enda figuurist;  

3) märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis;  

4) kavandab isikupäraseid esemeid;  

5) tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;  

6) kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;  

7) väärtustab rahvaste kultuuripärandit.  

 

Õppesisu  
Tekstiilid rõivastuses ja moelooming ajastu vaimu peegeldajana. Moe, isikupära ja proportsiooni 

põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili kujundades. Ideekavand ja selle 

vormistamine. Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme 

kavandamine ja kaunistamisviisid erinevates tehnikates. Ornamentika. Sümbolid ja märgid 

rahvakunstis. Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti 

etnograafiline ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel. Teiste 

rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana. 
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Materjalid ja tööliigid  

 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist;  

2) võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;  

3) valib ja kombineerib eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja 

viimistlusvõtteid;  

5) võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme;  

6) koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades, koob ringselt;  

7) leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid.  

 

Õppesisu  
Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ning omadused. 

Tänapäeva käsitöömaterjalid. Mitmesuguste materjalide koos kasutamise võimaluste leidmine. 

 

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Tikand loomingulise väljendusvahendina. Võimaluse 

korral tikandi kavandamine ja loomine arvuti abil.  

Õmblemine. Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva 

suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. Valitud rõivaeseme 

õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete kasutamine. Õmblustöö viimistlemine.  

Kudumine. Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Ringselt kudumine. Kirjamine. Erinevate 

koekirjade kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja viimistlemine.  

Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika võimalustega. 

 

Käsitöö organiseerimine  
Õpilane:  

1) otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist;  

2) esitleb või eksponeerib oma tööd;  

3) täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt;  

4) analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogilisi võimeid ning teeb valikuid edasisteks õpinguteks 

ja hobideks. 

  

Õppesisu 
Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda mõjutanud tegurid ajaloos. Nüüdisaegsed 

tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. Õmblemise 

ja käsitööga seotud elukutsed ning võimalused ettevõtluseks. Töövahendite ja tehnoloogia valik 

olenevalt materjalist ja valmistatavast esemest. Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku 

teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle analüüs ja kasutamine. Elektriliste töövahenditega 

töötamine ja nende hooldamine kasutusjuhendi järgi. Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning 

hindamine. Töö esitlemine, võimaluse korral näituse kujundamine ning virtuaalkeskkonna 

kasutamine töö eksponeerimiseks.  

 

Toit ja toitumine 
 

Õpitulemused 
Õpilane:  



224 
 

1) teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete 

vajalikkust ja allikaid;  

2) analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitusviise 

ning riknemisega seotud riskitegureid;  

3) analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;  

4) teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada; 

5) võrdleb eri maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid. 

 

Õppesisu 
Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Lisaained toiduainetes. Toiduainete 

toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt 

toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Toiduallergia ja 

toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. Toitumishäired. Eestlaste toit ajast aega. 

Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm). Toiduainete 

muutused kuumtöötlemisel, toitainete kadu. Mikroorganismid toidus. Toiduainete riknemise 

põhjused. Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. Toidu kaudu levivad haigused. 

Toiduainete säilitamine ja konserveerimine.  

 

Toidu valmistamise organiseerimine ja tarbijakasvatus  

 

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;  

2) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;  

3) kalkuleerib toidu maksumust; 

4) hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud ametiks või hobidega tegelemiseks; 

5) tunneb tarbija õigusi ning kohustusi, reklaami mõju ostuotsustele; 

6) oskab koostada ürituse eelarvet.  

Õppesisu 
 Meeskonna juhtimine. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, kalkulatsioonist 

ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni. Toiduga seonduvad ametid. Tarbija 

õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Reklaam ja ostuotsustused. Teadlik ja säästlik 

majandamine. Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs. Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, 

tähtpäevad jm). 

 

 Toidu valmistamine  

Õpitulemused  
Õpilane: 

1) teab toiduainete kuumtöötlemise viise;  

2) tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi;  

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;  

4) küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid.  

 

Õppesisu  
Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. Maitseained ja 

roogade maitsestamine. Supid. Liha jaotustükid ja lihatoidud. Kalaroad. Soojad kastmed. 

Kergitusained ja tainatooted. Vormiroad ja vokitoidud. Kuumtöödeldud järelroad. Rahvustoidud.  
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Etikett  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;  

2) vormistab ja kujundab kutse;  

3) rõivastub ja käitub ürituse eripära arvestades;  

4) mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.  

 

Õppesisu 
 Koosviibimiste korraldamine. Kutsed. Erinevate peolaudade kujundamine. Peolaua menüü 

koostamine Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis.  

 

Kodu korrashoid 

Õpitulemused 
Õpilane: 

1) arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal elavate inimeste vahel; 

2) tunneb erinevaid kodumasinaid ja oskab neid kasutusjuhendi järgi käsitseda;  

3) tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid;  

4) oskab puhastusainete ostmisel ja kasutamisel lugeda kasutusjuhendit ning mõistab seda.  

 

Õppesisu  
Erinevad stiilid sisekujunduses. Kodumasinad. Puhastusvahendite ohutu kasutamine. Suurpuhastus.  

 

Projektitööd  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendusi;  

2) organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;  

3) suhtleb projektitöö asjus vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada teemakohast 

infot, seda analüüsida, kriitiliselt hinnata ja tõlgendada;  

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust; 

5) mõistab info kriitilise hindamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas kehtivate seaduste ja 

normidega;  

6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;  

7) väärtustab töötegemist ning analüüsib täidetud ülesandeid ja saadud tagasisidet. 

  

Õppesisu  

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida õpperühma ja 

projekti. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. 

Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste ettevõtmistega. 

 

Tehnoloogiaõpetus vahetatud õpperühmades  

 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kasutab eseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ning töötlemisviise;  

2) kasutab ülesannet lahendades ainekirjandust ja teabeallikaid;  
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3) valmistab omanäolisi esemeid, kasutades erinevaid töötlemisvõimalusi;  

4) esitleb ja analüüsib tehtud tööd;  

5) väärtustab tehnoloogiliste lahenduste kasutamise eetilisust ning tarbib ressursse keskkonda 

säästvalt ja jätkusuutlikult;  

6) õpib leidma tehnilisi lahendusi kodustes korrastus- ja remonditöödes;  

7) teab tänapäevaseid töömaailma toimimise viise; 

8) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.  

 

Õppesisu  

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised tehnoloogia 

rakendamisel. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe 

hankimine kirjandusest ja internetist. Töömaailm. Leiutamine ja uuenduslikkus, probleemsete 

ülesannete lahendamine. Võimalusel esemete modelleerimine arvutiga. Käsi- ja elektrilised 

tööriistad. Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks. 

Kodused korrastus- ja remonditööd. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud 

töövõtted. 
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4. Tehnoloogiaõpetus                                                                                                        LISA 7.3 

4.1. Tehnoloogiaõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) omandab tehnoloogilise kirjaoskuse, sh arendab tehnoloogilisi teadmisi ja oskusi ning tunneb 

rahulolu ja innustust praktilisest eneseteostusest; 

2) oskab seostada inimest ja ümbritsevat elukeskkonda ning analüüsida tehnoloogia mõjusid 

keskkonnale;  

3) lahendab loovalt ülesandeid, valdab ideede kujustamise oskust ja on esemete valmistamisel 

leidlik; 

4) arvestab tehnoloogiaga seotud eetilisi, esteetilisi ja jätkusuutlikke tõekspidamisi;  

5) julgeb katsetada, väärtustab ettevõtlikkust, sõbralikkust, koostööoskust ja töötahet ning 

mõistab, miks on erinevad oskused ja hoiakud igapäevaelus ning tulevases tööelus olulised;  

6) omandab teadmisi ja oskusi, käsitsedes erinevaid materjale, töövahendeid ja töötlemisviise;  

7) suudab loovalt rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannete lahendamisel;  

8) järgib tööprotsessis ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid ning kõlbelisi käitumisnorme; 

9) lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest;  

10) mõistab, kuidas tingib tehnoloogia areng muutused maailmas, sh inimeste 

töötamisvõimalustes 

11) omab ülevaadet tehnoloogiavaldkonnaga seotud ametitest, tunnetab oma võimeid, huvi ja 

sobivust edasisteks õpinguteks ja oskab teha karjääriotsuseid, väärtustab kultuuripärimust.  

 

4.2. Tehnoloogiaõpetuse õppeaine kirjeldus 

 II ja III kooliastmes koosneb õpetuse sisu viiest osaoskusest ühe kooliastme piires:  

1) tehnoloogia igapäevaelus,  

2) disain ja joonestamine,  

3) materjalide töötlemine,  

4) kodundus vahetatud õpperühmades,  

5) projektitööd.  

 

Õppe käigus omandatakse üldalused ja alusteave, mida on tarvis ülesannete lahendamiseks ja 

esemete valmistamiseks. Õppetundides lõimib aineõpetaja õppesisu praktilise tegevusega (puidutöö, 

metallitöö, elektroonika jm). Õppesisu ja/või järjestust võib kooliastmeti muuta või õpitut järgmises 

kooliastmes sügavamalt käsitleda. Õppeaine osade järjestuse õppeaasta jooksul planeerib ja 

korraldab aineõpetaja koostöös käsitöö ja kodunduse õpetajaga. Õppeaine mitmekülgsuse huvides 

vahetatakse käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpperühmi. Õppes pannakse rõhku 

õpilaste mõtestatud loovale uuendustegevusele, seega saavad õpilased koos avastamisrõõmuga 

kogeda tööprotsessi ideest valmis esemeni. Õpilased teevad huvitavaid ja fantaasiaküllaseid 

rakenduslikku laadi loomingulisi ülesandeid, sh kavandavad, valmistavad ning esitlevad eset, andes 

oma tööle ise ka hinnangu. Tuuakse esile seosed õppeainete ning eluvaldkondade vahel, samuti 

nende rakenduslikud väljundid. Nii tekib õpilastel terviklik mõistmine ülesandest või tootest. 

Oluline on, et õpilased mõistaksid, kuidas toimib tehnoloogia, ning saaksid ise osaleda õpilaspärase 

tehnoloogia, sh töötava eseme loomisel. Eelnimetatu lähtub õpilaste ealisest arengutasemest ja on 

neile arusaadaval tasemel. Seejuures arvestatakse õpilaste erinevaid võimeid ja huve ning toetatakse 

nende omaalgatust ja õpimotivatsiooni. Õppeaines rõhutatakse leiutajameelse tegevuse olulisust 

ning kujundatakse noorte tööalaseid käitumis- ja väärtushoiakuid. Eesmärk on, et õpilased 

omandaksid keskkonnasäästlikkust ja kohalikke traditsioone väärtustavad ning eetilised 

tõekspidamised.  
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4.3. Tehnoloogiaõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid  

II kooliastmes 6. klassi lõpetaja: 

1) planeerib tööd ja lahendab sellega seotud ülesandeid;  

2) joonestab joonist ja disainib lihtsaid esemeid;  

3) tunneb enam kasutatavaid materjale ja nende omadusi ning kasutab neid töös otstarbekalt;  

4) teab lihtsamaid töövahendeid ja töötlemisviise ning oskab neid töös kasutada;  

5) valmistab lihtsaid esemeid (nt mänguasi, paat, liikuv auto jne); 

6) esitleb ideed, joonist või eset;  

7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;  

8) väärtustab ning järgib väljakujunenud tööalaseid hoiakuid ja käitumistavasid;  

9) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite. 

 

4.4. Tehnoloogiaõpetuse õpitulemused ja õppesisu II kooliastmes 

  

Tehnoloogia igapäevaelus 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) peab tähtsaks tehnoloogilist kirjaoskust igapäevaelus;  

2) seostab tehnoloogiaõpetust teiste õppeainete ja eluvaldkondadega;  

3) võrdleb erinevaid transpordivahendeid ning energiaallikaid;  

4) kirjeldab ratta ja energia kasutamist ajaloos ning nüüdisajal;  

5) kirjeldab inimtegevuse ja tehnoloogia mõju keskkonnale;  

6) valmistab töötavaid mudeleid praktilise tööna.  

 

Õppesisu  

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogiline kirjaoskus ja selle vajalikkus. Tehnoloogia ja teadused. 

Tehnoloogia, inimene ja keskkond. Transpordivahendid. Energiaallikad.  

 

Disain ja joonestamine 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) selgitab joonte tähendust joonisel, oskab joonestada jõukohast tehnilist joonist ning seda 

esitleda;  

2) koostab kolmvaate lihtsast detailist;  

3) teab ja kasutab õpiülesannetes disaini elemente;  

4) disainib lihtsaid esemeid, kasutades selleks ettenähtud materjale;  

5) märkab probleeme ja pakub neile omanäolisi lahendusi; 

6) osaleb õpilaspäraselt uudse tehnoloogilise protsessi loomises, mis on seotud materjalide 

valiku ja otstarbeka töötlusviisi leidmisega;  

7) mõistab leiutiste osatähtsust tehnoloogia arengus. 

 

 

 Õppesisu 

Eskiis. Lihtsa eseme kavandamine. Tehniline joonis. Jooned ja nende tähendused. Mõõtmed ja 

mõõtkava. Piltkujutis ja vaated. Lihtsa mõõtmestatud tehnilise joonise koostamine ja selle 

esitlemine. Disain. Disaini elemendid. Eseme viimistlemine. Probleemide lahendamine. Insenerid ja 

leiutamine.  
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Materjalid ja nende töötlemine  

 

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) tunneb põhilisi materjale, nende olulisemaid omadusi ja töötlemise viise;  

2) valib ja kasutab eesmärgipäraselt erinevaid töötlusviise, töövahendeid ja materjale; 

3) suudab valmistada jõukohaseid liiteid;  

4) valmistab mitmesuguseid lihtsaid esemeid (sh mänguasju);  

5) kasutab õppetöös puur- ja treipinki; 

6) analüüsib ja hindab loodud eset, sh esteetilisest ja rakenduslikust küljest;  

7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid; 

8) väärtustab ja kasutab tervisele ohutuid töövõtteid;  

9) kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks. 

 

Õppesisu 

Materjalide liigid (puit, metall, plastid, elektroonika komponendid jne) ja nende omadused. 

Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ning töövahendid (tööriistad ja masinad). 

Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad. Puur- ja puidutreipink. Materjalide liited. Tervisekaitse- ja 

tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.   

 

Projektitööd II kooliastmes 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

2) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;  

3) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistööde osalisena; 

4) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;  

5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;  

6) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib saadud tagasisidet. 

 

Õppesisu  

Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida õpperühma ja 

projekti. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. 

Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste ettevõtmistega.  

 

Kodundus vahetatud õpperühmades 

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;  

2) teeb põhilisi korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;  

3) teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades; 

4) teab ja väärtustab tervisliku toitumise põhialuseid;  

5) katab lauda ning peab kinni üldtuntud lauakommetest;  

6) teab jäätmete käsitlemise ja keskkonnahoiu põhilisi nõudeid. 

 

Õppesisu  
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Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toiduainete säilitamine. Hügieeninõuded 

köögis töötades. Jäätmete sortimine. Retsepti kasutamine, mõõtühikud. Toiduainete eeltöötlemine, 

külm- ja kuumtöötlemine. Võileibade ja salatite valmistamine. Makaroniroad ja pudrud. 

Magustoidud. Külmad ja kuumad joogid. Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad 

võimalused. Puhastus- ja korrastustööd. Rõivaste ja jalanõude hooldamine. Tarbijainfo (pakendiinfo, 

kasutusjuhend jm). Teadlik ja säästlik tarbimine.  

 

4.5. Tehnoloogiaõpetuse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  

9. klassi lõpetaja:  

1) valib eseme valmistamiseks sobivad materjalid, töövahendid ja töötlemisviisid, hangib ning 

kasutab vajalikku teavet ainealasest kirjandusest ja internetist;  

2) käsitseb ohutult käsi- ja elektrilisi tööriistu ja materjale ning mõistab ohutu töötamise 

olulisust, sh seoseid tervise ja karjäärivõimaluste vahel; 

3) kasutab ressursse keskkonda säästvalt ja jätkusuutlikult ning mõistab, kuidas rakendada 

omandatud oskusi nii igapäeva- kui ka tulevases tööelus; 

4) pakub välja ideid, rakendab neid loovalt esemeid valmistades ja täiustades ning mõistab enda 

osaluse tähtsust; 

5) analüüsib eseme valmistamise protsessi ning omandab uusi teadmisi;  

6) esitleb eset, hindab tulemuse kvaliteeti;  

7) valmistab esemeid, teadvustab ja rakendab tehnoloogilisi ning loodusteaduste võimalusi 

praktilistes tegevustes;  

8) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi, hindab ning väldib 

võimalikke ohte töös;  

9) teeb tervislikke toiduvalikuid, väärtustab tervislikku eluviisi ning toimib vastutustundliku 

tarbijana.  

 

4.6. Tehnoloogiaõpetuse õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes 

 

Tehnoloogia igapäevaelus  

Õpitulemused 

Õpilane: 

1) kirjeldab ja analüüsib inimtegevuse mõju loodusele ning keskkonnale;  

2) mõistab enda osalust tehnoloogilistes protsessides;  

3) kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, tunneb nende ohutut käsitsemist;  

4) teadvustab ressursside piiratud hulka ning tarbib neid säästvalt ja jätkusuutlikult;  

5) oskab tegevust planeerida ning teab oma eelistusi eneseteostuseks sobiva elukutse/ameti valikul;  

6) teadvustab tehnoloogia ja inimese vastastikust mõju.  

 

Õppesisu  

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised 

tehnoloogiliste võimaluste rakendamisel. Ressursside säästlik tarbimine. Töömaailm ja töö 

planeerimine. Tooraine ja tootmine. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Tehnoloogilise maailma 

tulevikuperspektiivid.  

 

Disain ja joonestamine  

Õpitulemused  

Õpilane:  

1) planeerib ülesande ja kavandab eseme ning esitleb seda võimaluse korral IKT vahenditega;  
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2) lahendab probleemülesandeid;  

3) teab ja kasutab erinevaid esemete viimistlemise võimalusi;  

4) teab pinnakatete omadusi ja kasutamisvõimalusi;  

5) arvestab ergonoomika põhireegleid ning oskab neid töös rakendada;  

6) loeb skeeme, lihtsat kooste- ja ehitusjoonist;  

7) joonestab jõukohast tehnilist joonist, vormistab ja esitleb joonist või skeemi.  

 

Õppesisu  

Leiutamine ja uuenduslikkus. Tehnilist taipu arendavate ja probleemülesannete lahendamine 

Viimistlemine ja pinnakatted. Ergonoomia. Eseme modelleerimine arvuti abil. Joonise vormistamine 

ja esitlemine. Skeemid. Leppemärgid ja tähised tehnilistel joonistel. Ristlõiked ja lõiked. 

Koostejoonis. Ehitusjoonised.  

 

Materjalid ja nende töötlemine  

Õpitulemused  

Õpilane: 

1) leiab teavet materjalide, nende omaduste ja töötlemise kohta, hangib ainealast teavet 

kirjandusest ja internetist ning kasutab seda;  

2) võrdleb materjalide omadusi, töötlemise viise ning kasutamise võimalusi;  

3) kasutab eset valmistades mitmesuguseid töövahendeid, võimaluse korral CNC-tööpinki, 

valib sobivaima töötlusviisi; 

4) tunneb ja kasutab töötlemisel masinaid ning mehhanisme;  

5) valmistab omanäolisi esemeid, tunneb ja kasutab erinevaid liiteid; 

6) kujundab positiivseid väärtushinnanguid ja kõlbelisi tööharjumusi;  

7) teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid, kasutab ohutult masinaid ning 

töövahendeid.  

 

Õppesisu  

Materjalide ja nende töötlemise kohta teabe hankimise võimalused kirjandusest ning internetist 

Tänapäevased materjalide töötlemise viisid. Käsi- ja elektrilised tööriistad. Masinad ja 

mehhanismid. IT vahendite/ arvuti ja materjalide töötlemise ühildamise võimalused (CNC-

tööpingid). Optimaalse töötlusviisi valimine. Erinevate liidete kasutamine. Nüüdisaegsed 

võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel esemeks. Tervisekaitse- ja 

tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.  

 

Projektitööd III kooliastmes  

Õpitulemused 

 Õpilane: 

1) leiab üksi või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid; 

2) osaleb paindlikult ühistöös, tööülesannete jaotamisel ja ajakava planeerimisel;  

3) suhtleb projektitöös vajaduse korral kooliväliste institutsioonidega, et saada tarvilikku infot;  

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste arvamust;  

5) mõistab info kriitilise hindamise ja tõlgendamise vajalikkust ning kasutab infot kooskõlas 

kehtivate seaduste ja normidega;  

6) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;  

7) teeb võimetekohase projekti ning analüüsib üksikuid ülesandeid ja saadud tagasisidet.  

 

Õppesisu  
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Igal õppeaastal on ainekavas üks õppeosa, mille puhul saavad õpilased vabalt valida õpperühma ja 

projekti. Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. 

Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning 

ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste ettevõtmistega.  

 

Kodundus vahetatud õpperühmades 

 Õpitulemused  

Õpilane:  

1) kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;  

2) teeb tervislikke toiduvalikuid ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;  

3) valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;  

4) kalkuleerib toidu maksumust;  

5) käitub teadliku tarbijana.  

 

Õppesisu  

Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine 

lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Aedviljatoidud ja 

supid. Kala- ja lihatoidud. Küpsetised ja vormiroad. Käitumine peolauas, kohvikus, restoranis. 

Puhastusvahendid ja nende omadused. Kodumasinad. Hooldusmärgid. Tarbija õigused ja 

kohustused. 
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LISA 8     

 

Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“ 
 

1. Üldalused 

1.1. Kehakultuuripädevus 

Kehalise kasvatuse õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane 

kehakultuuripädevus: suutlikkus väärtustada kehalist aktiivsust ja tervislikku eluviisi elustiili osana; 

oskus anda hinnangut kehalisele vormisolekule, valmisolek harrastada sobivat spordiala või 

liikumisviisi; suutlikkus suhtuda sallivalt kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning väärtustada 

koostööd sportimisel ja liikumisel.  

Kehalise kasvatuse õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:  

1) mõistab kehalise aktiivsuse tähtsust oma tervisele ja töövõimele ning regulaarse 

liikumisharrastuse vajalikkust;  

2) soovib olla terve ja rühikas;  

3) valdab põhiteadmisi ja -oskusi, et harrastada liikumist iseseisvalt sise- ja välistingimustes;  

4) liigub/spordib ohutus- ja hügieeninõudeid järgides ning teab, kuidas käituda sportimisel 

juhtuda võivates ohuolukordades;  

5) tunneb liikumisest/sportimisest rõõmu ning on valmis uusi liikumisoskusi õppima ja liikumist 

iseseisvalt harrastama;  

6) tunneb ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis ning liigub/spordib oma kaaslasi austades, 

kokkulepitud reegleid/võistlusmäärusi järgides ja keskkonda hoides;  

7) omandab põhikooli ainekavasse kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika;  

8) jälgib oma kehalist vormisolekut, teab, kuidas parandada töövõimet regulaarse treeninguga;  

9) tunneb huvi Eestis ning maailmas toimuvate spordi-, liikumis- ja tantsuürituste vastu; 

10) väärtustab Eesti tantsupidude traditsiooni.  

 

1.2. Kehalise kasvatuse õppeaine maht 

Ainevaldkonda kuulub kehaline kasvatus, mida õpetatakse 1.– 9. klassini.  

Kehalises kasvatuses taotletavate õpitulemuste ja aineõppe sisu koostamisel on aluseks arvestuslik 

nädalatundide jagunemine kooliastmeti.  

I kooliaste – 8 nädalatundi  

II kooliaste – 8 nädalatundi  

III kooliaste – 6 nädalatundi  

Õppeainete nädalatundide jagunemine kooliastmete sees määratakse kindlaks kooli õppekavas, 

arvestades, et taotletavad õpitulemused ja õppe- kasvatuseesmärgid on saavutatavad. 

 

1.3. Ainevaldkonna kirjeldus 

Ainevaldkonda kuuluv kehaline kasvatus toetab õpilasi tervist väärtustava eluviisi kujundamisel, 

loob aluse õpilaste iseseisvale liikumisharrastusele, soodustab huvi spordi- ja tantsusündmuste vastu, 

innustab võistlusi ja üritusi jälgima ning neis osalema. Kehaline kasvatus toetab õpilase nii 

kehalist/liigutuslikku kui ka kõlbelist, sotsiaalset ja esteetilist arengut ning tema kujunemist 

terviklikuks isiksuseks.  

Kehalises kasvatuses juhitakse õpilast kehalist vormisolekut jälgima ning seda regulaarselt 

harjutades ning uusi (sh iseseisvalt omandatud) teadmisi ja oskusi hankides parandama. Keskkonda 

hoidev, kaaslasi austav, koostööd ning ausa mängu põhimõtteid väärtustav liikumine ja sportimine 

toetavad õpilaste sotsiaalset ning kõlbelist arengut.  
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Kehalises kasvatuses lähtutakse vajadusest toetada õpilaste kujunemist hea tervise ja töövõimega 

isiksusteks. Kehalise kasvatuse tundides omandatud teadmised, oskused ja kogemused soodustavad 

õpilaste mitmekülgset arengut ning võimaldavad neil leida endale jõukohane, turvaline ja tervislik 

liikumisharrastus.  

Põhialadena kuuluvad põhikooli kehalise kasvatuse ainekavva kuus spordiala: võimlemine, 

kergejõustik (I kooliastme õpitulemustes ja õppesisus esitatud põhiliikumisviisidena jooks, hüpped 

ja visked), liikumis- ja sportmängud (korv-, võrk- ja jalgpall – koolil on kohustus õpetada neist 

kahte), tantsuline liikumine, talialad (suusatamine ja uisutamine – koolil on kohustus õpetada neist 

ühte) ning orienteerumine. I või II kooliastmes läbivad õpilased ujumise algõpetuse kursuse. 

Teadmisi spordist ja liikumisest/sportimisest edastatakse kehalise kasvatuse tundides praktilises 

tegevuses ja/või õpilasi iseseisvale (tunnivälisele) õppele suunates.  

Kehalist kasvatust korraldades tuleb koolil arvestada õpilaste huve, kooli ja/või paikkonna spordi- 

või liikumisharrastuse traditsioone ning olemasolevaid sportimistingimusi. Selleks on kehalise 

kasvatuse ainekavas esitatud õpitulemused plaanitud saavutada ja neile vastav õppesisu läbida 75–

80% õppeks ettenähtud tundide jooksul. 20–25% kehalisele kasvatusele ette nähtud tundide mahust 

saavad koolid kasutada ainekavva mittekuuluvate spordialade ja liikumisviiside (nt käsipall, 

saalihoki, pesapall, sulgpall, erinevad tantsustiilid jm) õpetamiseks, ainekavva kuuluvate põhialade 

oskuste kinnistamiseks või põhialade süvendatud õppeks.  

Tantsuline liikumine võib olla integreeritud kehalise kasvatuse tundides teiste spordialade ja 

liikumisviisidega. Oluline on tunda populaarsemaid eesti rahvatantse ja tantsuelemente, mis 

ühendavad õpilasi rahvatantsupidude traditsiooniga.  

Õppesisu käsitlemisel teeb aineõpetaja valiku arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud õpitulemused, 

üld- ja valdkondlikud ning ainepädevused on saavutatavad. 

 

1.4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja 

käitumise – kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes loob oma  väärtushinnangute ja 

enesekehtestamisoskusega sobiliku õpikeskkonna ning mõjutab õpilaste väärtushinnanguid ja 

käitumist. 

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Kehalises kasvatuses tähtsustatakse tervist ning jätkusuutlikku 

eluviisi. Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja tugevdada, aitab õpilastel teha põhjendatud valikuid 

tervisekäitumises. Austus looduse ning inimeste loodud materiaalsete väärtuste vastu soodustab 

keskkonda säästvat liikumist/sportimist. Abivalmis ja sõbralik suhtumine  kaaslastesse ning ausa 

mängu põhimõtete järgimine sportlikes tegevustes toetavad kõlbelise isiksuse kujunemist. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Koostöö liikudes/sportides õpetab inimeste erinevusi 

aktsepteerima, neid suhtlemisel arvestama, ent ka ennast kehtestama. Kehakultuur kujundab 

viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist kaaslastesse. 

Enesemääratluspädevus. Kehalise kasvatuse kaudu kujundatakse oskust hinnata enda kehalisi 

võimeid ning valmisolekut neid arendada, samuti suutlikkust jälgida ja kontrollida oma käitumist, 

järgida tervislikku eluviisi ning vältida ohuolukordi. 

Õpipädevus. Õpilasel kujuneb oskus analüüsida ja hinnata enda liigutusoskusi ja kehalisi võimeid 

ning kavandada meetmeid, kuidas neid täiustada. Koolis tekkinud huvi liikumise/sportimise vastu 

loob aluse ja eeldused õppida uusi sobivaid liikumisviise. 

Suhtluspädevus. Oluline on tunda ja kasutada spordi ning tantsu oskussõnavara, arendada 

eneseväljendusoskust ning lugeda/mõista teabe- ja tarbetekste. 

Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Sporditehniliste oskuste analüüs, 

kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika selgitamine eeldavad õpilastelt 

matemaatikale  omase  keele,  seoste,  meetodite  jm  kasutamise  oskust  ning 
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 toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. Õpitakse analüüsima tervisespordiga seotud teavet ja 

tegema tõenduspõhiseid otsuseid. Õpitakse kasutama tehnoloogilisi abivahendeid. 

Ettevõtlikkuspädevus. Kehaline kasvatus toetab õpilaste oskust näha probleeme ja leida neile 

lahendusi, seada eesmärke, genereerida ideid ning leida sobivaid vahendeid ja meetodeid, kuidas 

neid teostada. Kehalises kasvatuses õpivad õpilased analüüsima oma kehalisi võimeid ja 

liigutusoskusi, kavandama tegevusi ning tegutsema sihipäraselt, selleks et tugevdada tervist ja 

parandada töövõimet. Koostöö kaaslastega sportimisel/liikumisel kujundab toimetulekuoskust ja 

riskijulgust. 

Digipädevus. Suutlikkus kasutada uuenevat digitehniloogiat toimetulekuks õppimisel; leida ja 

säiltada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda tekstide, 

piltide digitaalsel kasutamisel; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma 

ürivaatsust, isikuadmeid. 

 

1.5. Kehalise kasvatuse lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

Keel ja kirjandus, sh võõrkeeled. Sporti ja tervist käsitlevate eriotstarbeliste ja eriliigiliste tekstide 

(nt võistlusprotokollid, spordiuudised, terviseteave jne) lugemise ja kuulamise kaudu arendatakse 

oskust mõista nii suulist kui ka kirjalikku teksti. Kujundatakseoskust väljendada ennast selgelt ja 

asjakohaselt, kasutades kohaseid keelevahendeid ja ainealast terminoloogiat. Spordi- ja 

terviseteemaliste võõrkeelsete tekstide lugemine toetab võõrkeelte omandamist.  

Matemaatika. Kõikide kehalise kasvatuse osaoskuste arendamisel rakendatakse matemaatikas 

omandatud oskusi(arvutamine,loendamine, võrdlemine, mõõtmine) ja mõisteid (geomeetrilised 

kujundid, mõõtühikud, koordinaadid). 

Loodusained. Kehalist kasvatust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. Kehalise 

kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud inimeseõpetuses, bioloogias, 

füüsikas ja geograafias. 

Sotsiaalained. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest 

liikumis- ja spordikultuurist avardavad õpilaste silmaringi. Tervisliku eluviisi omaksvõtmine  aitab 

õpilastel kujuneda aktiivseteks ning vastutustundlikeks kodanikeks. 

Tehnoloogia. Teaduse ja tehnika saavutused on rakendatavad erinevatel 

spordialadel/liikumisviisidel (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning tervisliku 

toitumise põhitõdede järgimisel. 

Kunst ja muusika. Õpilaste tähelepanu juhitakse spordi ja kehakultuuri kujutamis- ning 

avaldumisvõimalustele  kujutavas  kunstis  ja  muusikas, 

 spordialade/liikumisviiside,  sh  tantsu isikupärasele ja loomingulisele käsitlusele. Samuti 

kujundatakse valmisolekut leida  ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskust märgata ilu 

ümbritsevas elukeskkonnas. 

 

1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

Õppekava läbivaid teemasid peetakse silmas valdkonna õppeaine eesmärgiseade, õpitulemuste ning 

õppesisu kavandamisel, lähtudes kooliastmest ning õppeaine spetsiifikast. 

Tervis ja ohutus. Tervislikuks eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste 

omandamist toetatakse nii aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse 

õpikeskkonna loomise kaudu. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Kehalises kasvatuses innustatakse õpilasi olema terve 

ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt oma töövõime suurendamise eest. 

Kujundatakse arusaama, kuidas mõjutab inimese füüsiline tervis tema edasist tööelu. Õppetegevus 

võimaldab õpilastel tutvuda tervise ja kehakultuuri valdkonnaga seotud töömaailmaga. Võimekuse 

ja huvi ilmnemise korral mõne spordiala ja/või liikumisharrastuse vastu suunatakse õpilasi sellega 
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süvendatult tegelema. Õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud erialasid, elukutseid, ameteid 

ja edasiõppimise võimalusi. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng.Looduses harrastatavate spordialadega tegelemine aitab 

väärtustada keskkonda ning kujundada õpilastest keskkonnateadliku liikumise järgijad. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Õpilasi innustatakse organiseerima tunniväliseid 

liikumisharrastuslikke tegevusi (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, õpilaste 

juhendusel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jm). 

Kultuuriline identiteet. Kehalise kasvatuse tundides õpitakse tundma  spordialasid/liikumisviise, 

mis kuuluvad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri ning aitavad õpilastel kujuneda 

kultuuriteadlikeks, omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust väärtustavateks ühiskonnaliikmeteks. 

Kultuurilise identiteedi kujundamisel on oluline väärtustada Eesti tantsupidude traditsiooni ja 

osaleda tantsupidudel. 

Teabekeskkond ja  Tehnoloogia ja innovatsioon. Kehalises kasvatuses kasutatakse spordiinfot 

hankides erinevaid teabeallikaid, sh internetti. 

Väärtused ja kõlblus. Kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses järgitakse spordi 

ülimat aadet – ausa mängu põhimõtteid. Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite mõistmine ja nende 

järgimine toetab õpilaste kujunemist kõlbelisteks isiksusteks. 

 

1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine Õppetegevust 

kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, taotletavatest 

õpitulemustest, õppesisust ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus on mõõdukas, jaotub õppeaasta jooksul ühtlaselt ning jätab 

õpilasele piisavalt aega puhata ja huvialadega tegelda;  

3) võimaldatakse õppida üksi ning koos teistega, et toetada õpilase kujunemist aktiivseks ning 

iseseisvaks õppijaks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) laiendatakse õpikeskkonda (looduskeskkond, kooliõu, osavõtt spordivõistlustest ja/või 

tantsuüritustest võistlejana/pealtvaatajana/abilisena, spordi- ja/või tantsuürituste jälgimine 

erinevate meediakanalite vahendusel);  

6) kasutatakse mitmekesist õppemetoodikat, sh aktiivõpet (rollimängud, arutelud, projektõpe, 

spordi-, liikumis- ja terviseteemaliste materjalide lugemine, III kooliastmes ka loetu 

analüüsimine, õpimapi ja uurimistöö koostamine jm);  

7) tagatakse turvaline praktiline harjutamine tundides ning organiseeritud liikumine ja 

mängimine tunnivälise tegevusena, III kooliastmes ka iseseisev praktiline harjutamine;  

8) ergutatakse I kooliastme õpilasi oma tegevust/sooritust kommenteerima ning kaaslase tegevust 

objektiivselt kirjeldama, II kooliastmes innustatakse õpilasi osalema sooritusjärgses arutelus, 

III kooliastmes sooritusjärgsetes suulistes aruannetes/ vestlustes;  

9) ergutatakse õpilasi kontrollharjutusi sooritama, tulemusi koguma ja võrdlema, II–III 

kooliastmes ka enda kehalisi võimeid kontrollima ning tulemustele hinnangut andma;  

10) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

11) kohandatakse õppesisu ja õpitulemusi vastavalt konkreetse klassi õpilaste võimekusele.  

Kuna õpilaste kehaline aktiivsus on efektiivseim viis hoida tervist, arendada ning säilitada üldist 

töövõimet, kehalist vormisolekut ja vaimset tasakaalu, on soovitatav pakkuda vabade tundide arvelt 

lisatunde liikumiseks ning sportimiseks. 
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1.8. Hindamise alused 

Ainekavas on kirjeldatud õppeaine õpitulemused kooliastmete kaupa kahel tasandil: üldised 

õpitulemused õpetamise eesmärkidena ja spordialade õpitulemused. Hinnatakse õpilaste teadmisi ja 

oskusi, aktiivsust ja tunnis kaasatöötamist, tegevuse/harjutuse omandamiseks tehtud pingutust ning 

püüdlikkust kirjalikeja/või praktiliste tööde ning tegevuste puhul, arvestades õpilaste iseärasusi.  

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hindamise 

kriteeriumid ja viiepallisüsteemist erinev hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas. 

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise 

vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses oodatavate õpitulemustega. Õpilased peavad 

teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.  

Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hinnates arvestatakse nende osavõttu kehalise kasvatuse 

tundidest. Hinnatakse õpilaste teadmisi spordist, liikumisest ja kehaliste harjutuste tegemisest. 

Praktilisi oskusi hinnates lähtutakse õpilaste terviseseisundist: õpilased sooritavad hindeharjutusena 

kontrollharjutuste lihtsustatud variante või raviarsti määratud harjutusi. Juhul kui õpilaste 

terviseseisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava täita, koostatakse neile individuaalne 

õppekava, milles fikseeritakse kehalise kasvatuse õppe-eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende 

hindamise vormid. Hoiakutele (nt huvi tundmine, tähtsuse mõistmine, väärtustamine, vajaduste 

arvestamine, kokkulepitud reeglite järgimine) antakse hinnanguid.  

I kooliastmes hinnatakse õpilaste tegevust tundides (aktiivsus, kaasatöötamine, püüdlikkus, 

reeglite, hügieeni- ja ohutusnõuete järgimine jm). Õpitulemustena esitatud liigutusoskusi hinnates 

arvestatakse nii saavutatud taset kui ka tööd, mida õpilased tegid tegevuse/harjutuse omandamiseks.  

II kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist, teadmiste rakendamist ning õpilaste 

koostööoskust. Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse tulemuse kõrval ka õpilaste 

arengut ning tulemuse saavutamise nimel tehtud tööd. Hinnata tuleb ka õpilaste tunnivälist kehalist 

aktiivsust ning oma klassi ja/või kooli esindamist spordivõistlustel, tantsuüritustel jm.  

III kooliastmes hinnatakse teadmiste ja oskuste omandamist ning nende seostamist kehalise 

aktiivsusega kehalise kasvatuse tundides ning tunnivälises tegevuses. Teadmistele hinnangut andes 

arvestatakse eelkõige õpilaste võimet rakendada omandatud teadmisi praktilises tegevuses. 

Kehalistele võimetele hinnangut andes arvestatakse tulemuse kõrval õpilaste arengut ning tulemuse 

saavutamise nimel tehtud tööd. Kehalisele võimekusele hinnangut andes rakendatakse ka õpilaste 

enesehindamist. 

 

1.9. Füüsiline õpikeskkond Kool 

korraldab:  

1) alates II kooliastmest poiste ja tüdrukute kehalise kasvatuse tunnid eraldi;  

2) kehalise kasvatuse tunnid spordirajatistes (võimlas, staadionil, ujulas, aeroobika- ja 

tantsutundide ruumis), kus on vajalik sisseseade ainekavakohasteks õppetegevusteks.  

Kool võimaldab:  

1) kasutada suusarada ja/või uisuväljakut, terviserada ja ujulat;  

2) kasutada hügieeniharjumuste kujundamiseks rõivistuid ning pesemisruume. 
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2. Ainekava  

2.1. Kehaline kasvatus  

2.1.1. Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid valdkonnapädevuste kujundamiseks lähtuvad 

ainevaldkonna eesmärkidest. 

 

2.1.2. Kehalise kasvatuse õppeaine kirjeldus 

Õppeaine kirjeldus lähtub ainevaldkonna kirjeldusest.  

 

2.1.4. Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 3. klassi lõpetaja:  

1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele, nimetab põhjusi, miks peab  olema 

kehaliselt aktiivne;  

2) omandab kooliastme ainekavva kuuluvate liikumisviiside / kehaliste harjutuste tehnika (vt 

alade õpitulemusi õppesisu alt), sooritab põhiliikumisviise liigutusoskuste tasemel;  

3) teab/kirjeldab, kuidas tuleb käituda kehalise kasvatuse tunnis (võimlas, staadionil, maastikul 

jne), täidab õpetaja seatud ohutusnõudeid ja hügieenireegleid, loetleb ohuallikaid liikumis- 

/sportimispaikades ja kooliteel ning kirjeldab ohutu liikumise, sportimise ja liiklemise 

võimalusi;  

4) sooritab õpetaja juhendamisel kontrollharjutusi, annab hinnangu oma sooritusele ja kogetud 

kehalisele koormusele (kerge/raske);  

5) teab, kuidas käituda kehalisi harjutusi sooritades (on viisakas, sõbralik ja abivalmis, täidab 

kokkulepitud (mängu)reegleid, kasutab heaperemehelikult kooli spordivahendeid ja -

inventari);  

6) loetleb spordialasid ja nimetab Eesti tuntud sportlasi, nimetab Eestis toimuvaid spordivõistlusi 

ning tantsuüritusi;  

7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, oskab iseseisvalt ja koos kaaslastega ohutult 

mängida liikumismänge, tahab õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise.  

 

2.1.5. Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes  

Teadmised spordist ja liikumisviisidest  

Õpitulemused Õpilane:  

1) kirjeldab regulaarse liikumise/sportimise tähtsust tervisele, nimetab põhjusi, miks peab olema 

kehaliselt aktiivne;  

2) oskab käituda kehalise kasvatuse tunnis, liikudes/sportides erinevates sportimispaikades ning 

tänaval liigeldes, järgib õpetaja reegleid ja ohutusnõudeid, täidab mängureegleid, teab ja täidab 

(õpetaja kehtestatud) hügieeninõudeid;  

3) annab hinnangu enda sooritusele ja kogetud kehalisele koormusele (kerge/raske); 4) loetleb 

spordialasid ja nimetab Eesti tuntud sportlasi.  

Õppesisu 

Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele. Liikumissoovitused I kooliastme õpilasele. 

Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, kaaslase soorituse kirjeldamine ning sellele 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 ilmastikule ja spordialale vastavast riietumisest. 

Pesemise vajalikkus pärast kehaliste harjutuste tegemist  
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Elementaarsed teadmised spordialadest, Eesti sportlastest ning Eestis toimuvatest spordivõistlustest 

ja tantsuüritustest. 

 

Võimlemine 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) oskab liikuda, kasutades rivisammu (P) ja võimlejasammu (T);  

2) sooritab põhivõimlemise harjutuste kombinatsiooni (16 takti) muusika või saatelugemise 

saatel;  

3) sooritab tireli ette, turiseisu ja kaldpinnalt tireli taha;  

4) hüpleb hüpitsat tiirutades ette (30 sekundi jooksul järjest).  

 

Õppesisu 

Rivi- ja korraharjutused.Rivistumine viirgu ja kolonni, harvenemine ja koondumine, tervitamine, 

loendamine, pöörded paigal, kujundliikumised. 

Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused. Päkk-kõnd, kõnd kandadel. Liikumine juurdevõtusammuga 

kõrvale. Rivisamm (P) ja võimlejasamm (T). 

Üldkoormavad ja koordinatsiooni arendavad hüplemisharjutused. Harki- ja käärihüplemine. 

Hüplemine hüpitsa tiirutamisega ette jalalt jalale. Koordinatsiooniharjutused. 

Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused. Üldarendavad võimlemisharjutused käte, 

kere ja jalgade põhiasenditega. Harjutused vahendita ja vahendiga 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, kaldpinnalt tirel taha. Veere taha turiseisu. Kaarsild. Toengkägarast 

ülesirutushüpe maandumisasendi fikseerimisega. 

Tasakaaluharjutused. Liikumine joonel, pingil ja poomil, kasutades erinevaid kõnni- ja 

jooksusamme. Päkk-kõnd ja pöörded päkkadel. Võimlemispingil kõnd kiiruse muutmise, takistuste 

ületamise ja peatumistega. Tasakaalu arendavad liikumismängud. 

Ettevalmistavad harjutused toenghüppeks. Sirutus-mahahüpe kõrgemalt tasapinnalt 

maandumisasendi fikseerimisega, harjutused äratõuke õppimiseks hoolaualt. 

Jooks, hüpped, visked  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklustega;  

2) läbib joostes võimetekohase tempoga 1 km distantsi;  

3) sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatejooksus; 4) sooritab palliviske paigalt 

ja kahesammulise hooga; 5) sooritab hoojooksult kaugushüppe pakku tabamata. 

 

Õppesisu 

Jooks.Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks erinevatest 

lähteasenditest. Mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas tempos. Kiirendusjooks, 

kestvusjooks, võimetekohase jooksutempo valimine.  

Püstistart koos stardikäsklustega.  

Teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks teatepulgaga. 

Hüpped.Paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Hüpped hoojooksult, et omandada jooksu 

ja hüppe ühendamise oskus. Kaugushüpe hoojooksult paku tabamiseta. Madalatest takistustest 

ülehüpped parema ja vasaku jalaga. Kõrgushüpe otsehoolt. 
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Visked.Viskepalli hoie. Tennisepallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise paigalt ja 

kahesammulise hooga. 

 

Liikumismängud  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes ning mängib 

nendega liikumismänge;  

2) mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab 

kohtuniku otsust. 

Õppesisu 

Jooksu- ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, heitmise ja tõukamisega. 

Liikumismängud väljas/maastikul.  

Liikumine (jooksud, pidurdused, suunamuutused) pallita ja palliga. Palli käsitsemise harjutused 

(põrgatamine, vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine).  

Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. Rahvastepall. 

 

Talialad - kooli valikul kas suusatamine või uisutamine 

a) suusatamine 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) suusatab paaristõukelise sammuta sõiduviisiga ja vahelduvtõukelisekahesammulise 

sõiduviisiga;  

2) laskub mäest põhiasendis;  

3) läbib järjest suusatades 2 km (T) / 3 km (P) distantsi. 

 

Õppesisu 

Suuskade kinnitamine, pakkimine ja kandmine.  

Õige kepihoie, suusarivi. Kukkumine ja tõusmine paigal ning liikudes, tasakaaluharjutused 

suuskadel.  

Trepptõus, käärtõus. Sahkpidurdus. Laskumine põhiasendis.  

Paaristõukeline sammuta ja vahelduvtõukelinekahesammuline sõiduviis  

 

b) uisutamine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) libiseb jalgade tõukega paralleelsetel uiskudel;  

2) oskab sõitu alustada ja lõpetada;  

3) uisutab järjest 4 minutit. 

Õppesisu 

Uiskude kandmine. Uisurivi. Kõnd ja libisemine uiskudel. Kehaasend. Käte ja jalgade töö 

uisutamisel. Jalgade tõuge ja libisemine paralleelsetel uiskudel. Sõidu alustamine ja lõpetamine 

(pidurdamine). 

 

Tantsuline liikumine  

Õpitulemused  
 

Õpilane:  
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1) mängib/tantsib õpitud eesti laulumänge;  

2) liigub vastavalt muusikale, rütmile, hehelile. 

Õppesisu 

Eesti traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud. Lihtsamad tantsuvõtted ja tantsusammud.  

Liikumine ruumis, kasutades erinevaid suundi, tasandeid ja tantsujooniseid üksi, paaris ja grupis. 

Sammud ja liikumised, rütmi- ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 

 

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes) Õpitulemused 

Õpilane: 1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili 

asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;  

2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid 

oskusi.  

Õppesisu Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili 

asendis edasiliikumine, turvalisus vees 

 

2.1.6. Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid II kooliastmes  
6. klassi lõpetaja:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust inimese tervisele ning kirjeldab kehalise 

aktiivsuse rolli tervislikus eluviisis, kirjeldab oma kehalist aktiivsust/liikumisharrastust;  

2) 2)omandab kooliastme ainekavva kuuluvate kehaliste harjutuste (spordialade/liikumisviiside) 

tehnika (vt alade õpitulemusi õppesisu alt), teab, kuidas õpitud alasid iseseisvalt sooritada, 

sooritab põhiliikumisviise liigutusvilumuste tasemel;  

3) selgitab kehalise kasvatuse tundides kehtivate ohutus- ja hügieeninõuete ning iseseisva ohutu 

liikumisharrastuse/liiklemise vajalikkust, järgib ohutus- ja hügieenireegleid kehalise 

kasvatuse tundides ning tunnivälistel spordiüritustel;  

4) sooritab kontrollharjutusi ja kehalise võimekuse katseid, võrdleb saavutatud tulemusi 

varasemate tulemustega, valib õpetaja juhendusel rühti ja kehalist võimekust parandavaid 

harjutusi ja sooritab neid;  

5) mõistab hea käitumise, reeglite järgimise, keskkonda säästva suhtumise ja koostöö tegemise 

vajalikkust sportimisel/liikumisel, täidab reegleid ja võistlusmäärusi kehalisi harjutusi õppides 

ning liikudes, on valmis tegema koostööd (sooritama koos harjutusi, kuuluma ühte võistkonda 

jne) kõigi kaaslastega, kirjeldab ausa mängu põhimõtete realiseerimist spordis ja teistes 

tegevustes;  

6) kirjeldab sobivaid oskussõnu kasutades nähtud spordivõistlust ja/või tantsuüritust ning oma 

muljeid sellest, nimetab Eesti ja maailma tuntud sportlasi ning võistkondi,teab valdkonnaga 

seotud ameteid/elukutseid ja nende eripära, maailmas toimuvaid suurvõistlusi ja olulisemaid 

fakte antiikolümpiamängudest;  

7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb huvi koolis toimuvate spordi- ja 

tantsuürituste vastu, võtab neist osa võistleja, osaleja või pealtvaatajana, oskab sportida/liikuda 

koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokku leppida mängureegleid jne, soovib 

õppida uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning omandada teadmisi iseseisvaks 

sportimiseks/liikumiseks, osaleb tervisespordiüritustel.  

 

2.1.7. Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused II kooliastmes  

Teadmised spordist ja liikumisviisidest  

Õpitulemused  
Õpilane:  
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1) selgitab kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsust tervisele, kirjeldab kehalise aktiivsuse rolli 

tervislikus eluviisis ning enda kehalist aktiivsust/liikumisharrastust;  

2) mõistab ohutus- ja hügieeninõuete täitmise vajalikkust ning järgib neid kehalise kasvatuse 

tundides ning tunnivälises tegevuses, teab, kuidas vältida ohuolukordi liikudes, sportides ja 

liigeldes ning mida teha õnnetusjuhtumite ja lihtsamate sporditraumade korral;  

3) suudab iseseisvalt sooritada üldarendavaid võimlemisharjutusi ja rühiharjutusi, oskab 

sportida/liikuda koos kaaslastega, jagada omavahel ülesandeid, kokku leppida mängureegleid 

jne;  

4) sooritab kehaliste võimete testi ja annab tulemusele hinnangu võrreldes eelmistel aastatel 

saavutatuga, valib õpetaja juhendusel harjutusi kehalise võimekuse arendamiseks ning 

sooritab neid;  

5) tunneb õpitud spordialade/tantsustiilide oskussõnu, kasutab neid sündmuste kirjeldamisel ning 

oskab käituda spordivõistlustel ja tantsuüritustel;  

6) teab, mida tähendab aus mäng spordis;  

7) nimetab Eestis ja maailmas toimuvaid suurvõistlusi, tuntud sportlasi ja võistkondi, teab 

tähtsamaid fakte antiikolümpiamängudest ning Eesti üld- ja noorte tantsupidudest. 

 

Õppesisu 
Kehalise aktiivsuse tähtsus tervisele. Kehaline aktiivsus kui tervisliku eluviisi oluline komponent. 

Liikumissoovitused II kooliastme õpilasele.  

Õpitud spordialade/liikumisviiside oskussõnavara. Õpitavate spordialade põhilised 

võistlusmäärused. Ausa mängu põhimõtted spordis.  

Ohutus- ja hügieenireeglite järgimise vajalikkus liikudes, sportides ning liigeldes. Ohutu ümbrust 

säästev liikumine harjutuspaikades ja looduses. Teadmised käitumisest ohuolukordades. Lihtsad 

esmaabivõtted.  

Käitumine spordivõistlusel ja tantsuüritustel.  

Teadmised iseseisvaks harjutamiseks (kuidas sooritada soojendus- ja rühiharjutusi, kuidas sooritada 

kehaliste võimete teste ning treenida õpetaja abiga valitud harjutusi kasutades  kehalisi võimeid ja 

rühti). Teadmised spordialadest/liikumisviisidest, suurvõistlustest ja/või üritustest Eestis ning 

maailmas, tuntumatest Eesti ja maailma sportlastest jms. Teadmised antiikolümpiamängudest. 

 

Võimlemine 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab põhivõimlemise harjutuskombinatsiooni (32 takti) saatelugemise või muusika saatel;  

2) hüpleb hüpitsat ette tiirutades paigal ja liikudes;  

3) sooritab iluvõimlemise elemente hüpitsaga (T);  

4) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas ja rööbaspuudel; 5) sooritab 

harjutuskombinatsiooni madalal poomil (T) ja kangil (P); 6) sooritab õpitud toenghüpet (hark- 

või kägarhüpe).  

 

Õppesisu 

Rivi- ja korraharjutused.Ümberrivistumine viirus ja kolonnis. Pöörded sammliikumiselt. 

Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused.Harjutuskombinatsioonid. Hüplemisharjutused hüpitsa ja 

hoonööriga. 

Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutusedsaatelugemise ja/või muusika saatel. 

Harjutused vahendita ja vahendiga: käte ja jalgade hood, lõdvestamised, vetrumised. 

Rühiharjutused. Kehatüve lihaseid treenivad ja sirutusoskust kujundavad harjutused. 
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Iluvõimlemine (T).Hüpitsa hood, ringid, kaheksad, tiirutamised. Erinevad hüpped. Lihtsad visked ja 

püüded. 

Rakendus- ja riistvõimlemine.Kahe- ja kolmevõtteline ronimine. Käte erinevad haarded ja hoided. 

Upp-, tiri- ja kinnerripe. Hooglemine rippes. Ees- ja tagatoengust hooga mahahüpped. Hooglemine 

rööbaspuudel toengus ja küünarvarstoengus. Kangil jala ülehoog käärtoengusse ja tagasi ning 

tireltõus ühe jala hoo ja teise tõukega (P). 

Akrobaatika.Erinevad tirelid. Tiritamm (P) ja selle õppimiseks juurdeviivad harjutused. Painduvust 

arendavad harjutused ja kaarsild (T). Ratas kõrvale. Kätelseis abistamisega. 

Tasakaaluharjutused.Erinevad kõnni- ja hüplemisharjutused. Pöörded ja mahahüpped. 

Toenghüpe.Hoojooksult hüpe hoolauale. Äratõuge ja toengkägar (kitsel, hobusel). 

Ülesirutusmahahüpe maandumisasendi fikseerimisega. Hark- või kägarhüpe. 

 

Kergejõustik 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab madallähte stardikäsklustega ja õige teatevahetuse ringteatejooksus;  

2) sooritab kaugushüppe paku tabamisega ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;  

3) sooritab hoojooksult palliviske; 4) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega; 5) jookseb järjest 9 

minutit.  

Õppesisu 

Jooksuasendi ja -liigutuste korrigeerimine. Põlve- ja sääretõstejooks. Jooksu alustamine ja 

lõpetamine. Kiirjooks  ja  selle  eelsoojendus.  Madallähte  tutvustamine. 

 Stardikäsklused.  Ringteatejooksu teatevahetus.  

Kestvusjooks.  

Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). 

Pallivise hoojooksult. 

 

Liikumis- ja sportmängud:  

a) liikumismängud  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) mängibsportmängudeks ette valmistavaid liikumismänge ja sooritab teatevõistluse palliga;  

2) mängib reeglite järgi rahvastepalli ning aktsepteerib kohtuniku otsuseid.  

Õppesisu 

Sportmängudeks ette valmistavad liikumismängud ja teatevõistlused pallidega. 

Rahvastepall.  

 

b) sportmängud (kooli valikul õpetatakse kolmest sportmängust kahte) 

Õpitulemused (kooli valitud kahes sportmängus)  

Õpilane:  

1) sooritab põrgatused takistuste vahelt ja sammudelt viske korvile korvpallis;  

2) sooritab ülalt- ja altsöödud paarides ning alt-eest pallingu võrkpallis;  

3) sooritab palli söötmise ja peatamise jalgpallis;  

4) mängib kaht kooli valitud sportmängu lihtsustatud reeglite järgi ja/või sooritab õpetaja  

koostatud kontrollharjutuse.  
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Õppesisu 

Korvpall.Palli hoie söötes, püüdes ja peale visates. Palli põrgatamine, söötmine ja vise korvile. 

Sammudelt vise korvile. Kaitseasend. Korvpallireeglitega tutvumine. Mäng lihtsustatud reeglite 

järgi. 

Võrkpall.Ettevalmistavad harjutused võrkpalliga. Ülalt- ja altsööt pea kohale, vastu seina ning 

paarides. Alt-eest palling. Pioneeripall. Kolme viskega võrkpall. Minivõrkpall. 

Jalgpall.Söödu peatamine jalapöia sisekülje ja rinnaga (P) ning löögitehnika õppimine, arendamine 

ja täiustamine. Mäng 4 : 4 ja 5 : 5. 

 

Talialad (kooli valikul kas suusatamine või 

uisutamine):  

a) suusatamine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) suusatab paaristõukeliseühesammulise sõiduviisiga, vahelduvtõukelisekahesammulise 

sõiduviisiga ja paaristõukelisekahesammulise uisusammuga;  

2) sooritab laskumise põhi- ja puhkeasendis;  

3) sooritab uisusamm- ja poolsahkpöörde;  

4) sooritab teatevahetuse teatesuusatamises;  

5) läbib järjest suusatades 3 km (T) / 5 km (P) distantsi.  

Õppesisu 

Laskumised põhi- ja puhkeasendis. Tõusuviiside kasutamine erineva raskusega nõlvadel. 

Uisusammpööre, poolsahkpööre ja poolsahkpidurdus. Paaristõukelineühesammuline sõiduviis. 

Vahelduvtõukelinekahesammuline sõiduviis. Uisusamm ilma keppideta, pooluisusamm laugel 

laskumisel. Paaristõukelinekahesammuline uisusamm-sõiduviis. Teatesuusatamine.  

 

b) uisutamine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab uisutades ülejalasõitu vasakule ja paremale;  

2) kasutab uisutades sahkpidurdust;  

3) uisutab järjest 6 minutit. 

Õppesisu 

Uisutamine erinevate käteasenditega. Ülejalasõit vasakule ja paremale. Sahkpidurdus.   

Start, sõit kurvis ja finišeerimine. Kestvusuisutamine. Mängud ja teatevõistlused uiskudel. 

 

Orienteerumine   

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) oskab orienteeruda kaardi järgi ja kasutada kompassi;  

2) teab põhileppemärke (10–15);  

3) orienteerub etteantud või enda joonistatud plaani ning silmapaistvate loodus- või 

tehisobjektide järgi etteantud piirkonnas;  

4) arvestab liikumistempot valides erinevaid pinnasetüüpe, reljeefivorme ja takistusi;  

5) oskab mängida orienteerumismänge plaaniga, kaardiga ja kaardita.  

Õppesisu 

Maastikuobjektid, leppemärgid, kaardi mõõtkava, reljeefivormid (lõikejoonte vahe). Kauguste 

määramine.  
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Liikumine joonorientiiride järgi. Kaardi ja maastiku võrdlemine. Asukoha määramine. Kompassi 

tutvustamine. Suunaharjutused kompassiga seistes ja liikudes. Õpperaja läbimine kaarti ja kompassi 

kasutades. Orienteerumismängud. 

 

Tantsuline liikumine  

Õpitulemused Õpilane:  

1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse, sh eesti ja teiste rahvaste tantse;  

2) kasutab eneseväljendamiseks loovliikumist.  

Õppesisu 

Eesti rahva- ja seltskonnatantsud paaris ning paarilise vahetusega. Eakohased tantsuvõtted ja 

sammud. 4–8taktilised liikumis- ja tantsukombinatsioonid. Ruumitajuülesanded. Põimumine 

liikudes.  

Pöörded ja pöörlemine.  

Kujutluspiltidel baseeruv liikumine üksi, paaris ja grupis. 

Tantsuürituste külastamine ja arutelu. 

 

Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes) Õpitulemused 

Õpilane: 1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili 

asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda;  

2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid 

oskusi.  

Õppesisu Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili 

asendis edasiliikumine, turvalisus vees 

 

2.1.8. Kehalise kasvatuse õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes  
9. klassi lõpetaja:  

1) kirjeldab kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele ning selgitab regulaarse 

liikumisharrastuse  vajalikkust,  analüüsib  enda  igapäevast  kehalist aktiivsust, 

 sh liikumisharrastust ning annab sellele hinnangu;  

2) omandab põhikooli ainekavva kuuluvate spordialade/liikumisviiside tehnika (vt alade 

õpitulemusi õppesisu alt), suudab õpitud spordialasid/liikumisviise iseseisvalt sooritada;  

3) järgib ohutus- ja hügieeninõudeid kehalise kasvatuse tundides, tunnivälistel spordiüritustel 

ning iseseisvalt liikudes, sportides ja liigeldes, oskab vältida ohuolukordi ning teab, mida teha 

liikudes/sportides juhtuda võivate õnnetuste korral;  

4) sooritab kontrollharjutusi ja kehaliste võimete testi harjutusi (sh lihtsamaid enesekontrolli 

teste) ning annab oma tulemustele hinnangu, teab, mis harjutused ja meetodid sobivad kehalise 

võimekuse parandamiseks, ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  

5) järgib sportides/liikudes reegleid ja võistlusmäärusi, liigub/spordib keskkonda hoides, oma 

kaaslasi austades ja nendega koostööd tehes, selgitab ausa mängu põhimõtete realiseerimist 

spordis ja elus;  

6) kirjeldab oskussõnu kasutades erinevate spordialade võistlusi ja/või tantsuüritusi ning muljeid 

nendest, kirjeldab lemmikspordiala (või tantsustiili), loetleb sel alal toimuvaid võistlusi/üritusi 

ning ala tuntumaid esindajaid Eestis ja maailmas, teab olulisemaid fakte antiik- ja 

nüüdisolümpiamängudest ning Eesti sportlaste saavutustest olümpiamängudel, oskab 

nimetada Eesti üld- ja noorte tantsupidude tähtsamaid sündmusi, tunneb Eesti üld- ja noorte 

tantsupidude traditsiooni;  
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7) harjutab aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, tunneb huvi koolis ja/või väljaspool toimuvate 

spordi- ja tantsuürituste vastu, võtab neist osa võistleja, osaleja, pealtvaataja, kohtuniku või 

korraldajate abilisena;  

8) harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt ja/või koos kaaslastega, soovib õppida (sh iseseisvalt) 

uusi kehalisi harjutusi ja liikumisviise ning omandada iseseisvaks liikumisharrastuseks 

vajalikke teadmisi, hindab oma võimeid ja huvisid ning mõistab, kuidas huvi, võimed ja 

oskused võimaldavad kujundada püsiva harrastuse ning võivad tulla kasuks tulevikus ameti 

valikul;  

9) teab tervise ja kehakultuuri valdkonnaga seotud ameteid/elukutseid, selle töö eripära ning 

edasiõppimisvõimalusi.  

 

 

2.1.9. Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused III kooliastmes  

Teadmised spordist ja liikumisviisidest  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) selgitab kehalise aktiivsuse ning regulaarse liikumisharrastuse mõju tervisele ja töövõimele;  

2) järgib kehalisi harjutusi tehes hügieeni- ja ohutusnõudeid ning väldib ohuolukordi, teab, kuidas 

toimida sportides/liikudes juhtuda võivate õnnetuste ja traumade puhul, oskab anda 

elementaarset esmaabi;  

3) liigub/spordib reegleid ja võistlusmäärusi järgides, kaaslasi austades ja abistades ning 

keskkonda säästes;  

4) oskab iseseisvalt treenida: analüüsib enda kehalist vormisolekut, seab liikumisharrastusele 

eesmärgi, leiab endale sobiva (jõukohase) spordiala/liikumisviisi, õpib uusi liikumisoskusi ja 

arendab enda kehalisi võimeid;  

5) osaleb aktiivselt kehalise kasvatuse tundides, harrastab liikumist/sportimist iseseisvalt 

(tunniväliselt), käib spordi- ja tantsuüritustel, oskab tegutseda abikohtunikuna võistlustel.  

Õppesisu 

Kehalise aktiivsuse mõju tervisele ja töövõimele. Regulaarse liikumisharrastuse kui tervist ja 

töövõimet tagava tegevuse vajalikkus. Liikumissoovitused noorukitele ning täiskasvanutele.  

Ohutu liikumine ja liiklemine. Loodust säästev liikumine. Tegutsemine (spordi)traumade 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 (eesmärkide seadmine, spordiala/tegevuse valik, 

spordivarustuse valik, harjutamise põhimõtted jm). Kehalise töövõime arendamine: erinevate 

kehaliste võimete arendamiseks sobivad harjutused, harjutamise metoodika. Kehalise võimekuse 

testid ja enesekontrollivõtted, testitulemuste analüüs.  

Teadmised õpitud spordialade/tantsustiilide tekkest, (suur)võistlustest, üritustest, üld- ja noorte 

tantsupidudest  ning  tuntumatest  sportlastest/tantsijatest Eestis ja maailmas.  Teadmised 

olümpiamängudest (sh antiikolümpiamängudest) ja tuntumatest olümpiavõitjatest. Teadmised 

spordiüritustest ning neil osalemise võimalustest. Liikumine „Sport kõigile”. 

 

Võimlemine 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab õpitud vaba- või vahendiga harjutuskombinatsiooni muusika saatel;  

2) sooritab harjutuskombinatsiooni akrobaatikas;  
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3) sooritab harjutuskombinatsiooni rööbaspuudel (T, P) ja poomil (T) / kangil (P); 4) sooritab 

õpitud toenghüppe (hark- ja/või kägarhüpe).  

Õppesisu 

Rivi- ja korraharjutused.Jagunemine ja liitumine. Lahknemine ja ühinemine. Ristlemine. 

Põhivõimlemine ja üldarendavad võimlemisharjutused.Harjutused vahendita ja vahenditega 

erinevate lihasrühmade treenimiseks. Harjutuste valimine ja harjutuskomplekside koostamine. 

Üldarendavate võimlemisharjutuste kirjeldamine. Üldarendavate võimlemisharjutuste kasutamine 

erinevate spordialade eelsoojendusharjutustena. 

Rühi arengut toetavad harjutused. Harjutused lülisamba vastupidavuse arendamiseks. Jõuharjutused 

selja-, kõhu-, tuhara- ja abaluulähendajatele lihastele. Venitusharjutused õla- ja puusaliigese 

liikuvuse arendamiseks. 

Iluvõimlemine (T).Harjutused rõnga, palli ja lindiga. Harjutuskombinatsioon vahendiga muusika 

saatel. Riistvõimlemine.Tireltõus rööbaspuudel ühe jala hoo ja teise tõukega (T). 

Küünarvarstoengust hoogtõus taha ja harkistest tirel ette (P). Kangil tireltõus jõuga. Käärhöör (P). 

Akrobaatika.Kaks ratast kõrvale. Kätelseis. 

Tasakaaluharjutused poomil (T).Erinevad sammukombinatsioonid. Sammuga ette pööre 180o, jala 

hooga taha pööre 180o Poolspagaadist tõus taga oleva jala sammuga ette. Erinevad mahahüpped. 

Toenghüpe. Hark- ja/või kägarhüpe. 

Aeroobika.Aeroobika põhisammud. Aeroobika tervisespordialana. 

 

Kergejõustik 

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) sooritab täishoolt kaugushüppe ja üleastumistehnikas kõrgushüppe;  

2) sooritab hoojooksult palliviske (7. kl) ning paigalt ja hooga kuulitõuke;  

3) jookseb kiirjooksu stardikäsklustega;  

4) suudab joosta järjest 9 minutit (T) / 12 minutit (P).  

Õppesisu 

Sprindi eelsoojendusharjutused. Ringteatejooks. Kestvusjooks.  

Kaugushüppe eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega.  

Kõrgushüppe eelsoojendusharjutused. Kõrgushüpe (üleastumishüpe). Flopi tutvustamine.  

Pallivise hoojooksult (7. kl).  

Kuulitõuke soojendusharjutused. Kuulitõuge. 

 

Sportmängud (kooli valikul õpetatakse kolmest sportmängust kahte)  

Õpitulemused kooli valitud kahe sportmängus  
Õpilane:  

1) sooritab tundides õpitud sportmängude tehnikaelemente;  

2) sooritab läbimurded paigalt ja liikumiselt ning petted korvpallis;  

3) sooritab ülalt pallingu, ründelöögi ja nende vastuvõtu võrkpallis;  

4) mõistab erinevatel positsioonidel mängivate jalgpallurite ülesandeid ja täidab neid mängus;  

5) mängib kaht õpitud sportmängu reeglite järgi.  

Õppesisu 

Korvpall.Palli põrgatamine, söötmine, püüdmine ja vise korvile liikumiselt. Läbimurded paigalt ja 

liikumiselt. Petted. Algteadmised kaitsemängust. Korvpalli võistlusmäärused. Mäng reeglite järgi. 

Mäng  

3 : 3 ja 5 : 5. 
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Võrkpall.Sööduharjutused paarides ja kolmikutes. Sööduharjutuste kombinatsioonid. Ülalt palling ja 

pallingu vastuvõtt. Ründelöök hüppeta ja hüppega (P) ning kaitsemäng. Mängijate asetus platsil ja 

liikumine pallingu sooritamiseks. Mäng reeglite järgi. 

Jalgpall.Jalgpallitehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja kombinatsioonidega. 

Jalgpalluri erinevate positsioonide (kaitsja, poolkaitsja ja ründaja) ning nende ülesannete mõistmine. 

Mäng. 

  

Talialad (kooli valikul kas suusatamine või uisutamine):  

a) suusatamine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) suusatab paaristõukelise ühe- ja kahesammulise sõiduviisiga;  

2) suusatab kepitõuketa uisusammuga tempovarianti;  

3) läbib järjest suusatades 5 km (T) / 8 km (P) distantsi.  

Õppesisu 

Laskumine madalasendis.  

Libisamm-tõusuviis. Sahk-, uisusamm-, paralleel- ja käärpööre.  

Tõusu- ja laskumisviiside ning pidurduste kasutamine maastikul.  

Paaristõukeline ühe-  ja  kahesammuline sõiduviis.  Üleminek 

 paaristõukeliselt sõiduviisilt vahelduvtõukelisele ja vastupidi. Kepitõuketa uisusammu 

tempovariant. Õpitud sõiduviiside tehnikate täiustamine ja kinnistamine.  

 

b) uisutamine  

Õpitulemused  
Õpilane:  

1) uisutab tagurpidi ning tagurpidi ülejalasõitu;  

2) suudab uisutada järjest 9 minutit;  

3) mängib ringette’i ja/või jäähokit.  

Õppesisu 

Paralleelpidurdus. Tagurpidisõit. Tagurpidi ülejalasõit.  

Kestvusuisutamine. 

Ringette ja/või jäähoki. 

 

Orienteerumine  

Õpitulemused Õpilane:  

1) läbib orienteerumisraja oma võimete kohaselt;  

2) oskab määrata suunda kompassiga, lugeda kaarti ja maastikku;  

3)    oskab valida õige liikumistempo ja -viisi ning teevariandi maastikul;  

4)    oskab mälu järgi kirjeldada läbitud orienteerumisrada.  

Õppesisu 

Üldsuuna ja täpse suuna (asimuudi) määramine.  

Orienteerumisharjutused kaardi ja kompassiga. Kaardi peenlugemine: väikeste objektide lugemine ja 

meeldejätmine. Sobivaima teevariandi valik. Orienteerumine maastikul kaardi ja kompassiga.  

Orienteerumisraja iseseisev läbimine. Läbitud tee ja kontrollpunktide mälu järgi kirjeldamine.   

Suund- ja valikorienteerumine. Sobiva koormuse ja liikumistempo valimine pinnasetüübi, 

reljeefivormi ja takistuste järgi. 
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Tantsuline liikumine  

Õpitulemused Õpilane:  

1) tantsib õpitud paaris- ja rühmatantse ning kombinatsioone autoritantsudest;  

2) arutleb eri tantsustiilide üle;  

3) teab Eesti tantsupidude ja tantsukultuuri traditsioone.  

Õppesisu 

Tantsud õpetaja valikul vastavalt neidude ja noormeeste arvule klassis. Mõisted, oskussõnad, 

põhisammud ja kombinatsioonid. Soorollid tantsus  

Erinevate liikumiste ja stiilide loov kasutamine  

Traditsioonilisus ja nüüdisaegsus. Tants kui sport. Tants kui kunst ja kultuur. Tants kui 

meelelahutus.  
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Valikaine „Informaatika”                                                                                       LISA 9 

 

 

INFORMAATIKA PÕHIKOOLI AINEKAVA  

 

ÜLDALUSED  

 

1. Infotehnoloogia kasutamise oskus on üks põhilisi töö tõhustamise vahendeid, sellest on saanud 

kaasaegse infoühiskonna oluline kirjaoskus, mille riigi arengu ja kodanike sotsiaalse mobiilsuse 

tagamiseks peavad omandama kõik opilased.  

Paldiski Vene Pohikoolis õpetatakse informaatikat eraldi õppeainena 5.-9. klassis, kuid see ei asenda 

infotehnoloogiat ainekavu läbiva teemana. Iga klassikursuse maht on 35 tundi. Tunnid toimuvad 

kooli arvutiklassis.  

 

2. Infotehnoloogia-alaste pädevuste kujundamine toetab õpilaste järgmiste valdkonna-pädevuste 

saavutamist:  

2.1. kommunikatiivne pädevus - suutlikkus suhelda erinevates situatsioonides ning teemadel 

suulises ja kirjalikus vormis;  

2.2. tehnoloogiapädevus - suutlikkus mõista tehnoloogia arengust tingitud muutusi inimeste töö- ja 

eluviisis, toimida kaasaja kõrgtehnoloogilises maailmas, olla säästlik ressursside kasutaja;  

2.3. kultuuripädevus - suutlikkus orienteeruda kultuuris, nautida kunstiloomingut, kasutada 

kunstivahendeid loominguliseks eneseväljenduseks ja -teostuseks;  

2.4. matemaatikapädevus - suutlikkus opereerida mis tahes objektidega sel viisil, et vaadeldakse 

nendevahelisi suhteid ja nende mudeleid formaliseeritult;  

2.5. sotsiaalne pädevus - suutlikkus orienteeruda ühiskonnaelus; kaasaja ning mineviku ühiskondlike 

nähtuste ja arengute mõistmine, valmisolek toetada demokraatlikke muudatusi ühiskonnas, 

kasutades selleks infoühiskonna tehnoloogilisi võimalusi.  

3. Informaatika kui eraldi õppeaine põhieesmärgiks on tagada riiklikus õppekavas määratud 

infotehnoloogia-alaste pädevuste kujunemine.  

4. Infotehnoloogiapädevuste kujundamine üldhariduskoolis ning informaatika õpetamine ei ole 

seotud ühegi konkreetse riist- ja tarkvaraplatvormi, valmistajafirma ega tarkvara-paketiga. 

Kasutatakse kättesaadavat legaalset tarkvara.  

 

 

AINEKAVA  

1) Õppe-eesmärgid  
Informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) valdab peamisi töövotteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja 

analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;  

2) teadvustab ning oskab vältida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisel tekkida 

võivaid ohte oma ja teiste tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;  

3) koostab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse 

õpikeskkonna;  

4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide 

avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.  

 

2) Õppeaine kirjeldus  
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Informaatika õpetamise üldeesmärk on tagada põhikooli opilase info- ja 

kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna 

kujundamiseks koolis.  

Informaatika õpetamise põhimõtted põhikoolis on:  

1) elulahedus: näited, ülesanded jm võetakse õpilasele tuttavast igapäevaelust (kool, kodu, 

huvitegevus, meedia);  

2) aktiivõpe ja loomingulisus: eelistatakse õpilasi aktiivistavaid ning loomingulisust 

esiletoovaid õppemeetodeid;  

3) ühesõpe: nii informaatikatundides kui ka kodutööde puhul on eelistatud koostöös õppimise 

meetodid;  

4) teadmusloome: uut teadmust õpitakse üheskoos luues, mitte vananenud infot meelde jättes;  

5) vaba tarkvara ja avatud sisu: võimaluse korral eelistatakse kommertstarkvarale vaba 

tarkvara;  

6) turvalisus: kool tagab õpilastele turvalise veebipõhise töökeskkonna ning propageerib 

ohutuid käitumisviise võrgukeskkonnas;

7) lõimitus: õpiülesannetes (nt referaatides, esitlustes) kasutatakse teiste õppeainete teemasid;  

8) sõltumatus tarkvaratootjast: õpe ei ole üles ehitatud üksnes ühe tarkvaratootja voi platvormi 

kasutamisele.  

 

Informaatika on kergesti lõimitav kõigi teiste õppeainetega, kuna info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia moodustab loomuliku osa tänapäevasest õpikeskkonnast. See lõiming 

toimub mõlemal suunal: ühelt poolt kasutatakse informaatika õppeülesandeid koostades pädevusi 

teistes õppeainetes referaate ja esitlusi tehes, andmeid kogudes ning analuusides. Eraldi tuleks esile 

tosta tugeva lõimingu võimalusi uuenenud ühiskonnaõpetuse ja informaatika ainekava vahel, 

käsitledes e-riigi, e-kaasamise ja virtuaalsete kogukondade teemasid. Informaatika ainekavaga 

luuakse eeldused integreerida tehnoloogiat ja uuenduslikkust läbiva teemana teistesse õppeainetesse.  

Informaatika ainekäsitlus on tavapäraselt kontsentriline, varem õpitu juurde tullakse igas järgmises 

kooliastmes uuesti tagasi süvendatult. Põhirõhk on praktilisel arvutikasutusel erinevaid õppeaineid 

õppides.  

 

3) Õppetegevust kavandades ja korraldades:  
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmarkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega;  

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et 

toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

6) laiendatakse õpikeskkonda: looduskeskkond, arvutiklass, kooliõu, muuseumid, näitused, 

ettevotted jne;  

7) peetakse silmas, et põhirõhk on veebipõhise personaalse õpikeskkonna loomise oskuste 

kujundamisel;  
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8) tagatakse, et õppe vältel õpitakse headest tavadest lähtuvat veebikäitumist, sealhulgas 

virtuaalsetes võrgustikes ning ametlikke infosüsteeme (e-kool, e-oppekeskkond, kooli ja 

omavalitsuse koduleht) kasutades;  

9) tuleks õpitavad teemad aineõpetajate koostöös siduda ning ajastada ühiskonnaõpetuse, 

võõrkeele ja emakeele õpetusega.  

 

4) Füüsiline õpikeskkond  
Arvutiklassis on õpilasele tagatud järgmiste vahendite kasutamine:  

1) igal õpilasel on eraldi arvutitöökoht;  

2) arvutitöökohtadel töölid, arvutilauad, sundventilatsioon; aknakatted;  

3) failide salvestamise võimalus võrgukettale või kooli pakutavasse/toetatud veebikeskkonda;  

4) lisaseadmete (printeri, mälupulga) kasutamise võimalus;  

5) juurdepääs infosüsteemidele (e-kool, intranet või veebipõhine sisuhaldussüsteem,  

rühmatöökeskkond);  

6) erineva õperatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Linux);  

7) kõrvaklapid ja mikrofonid;  

8) dataprojektor;  

9) digitaalne foto- ja videokaamera.  

 

5) Hindamine  
Informaatika õpitulemusi hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järel ja kokkuvõtvalt poolaasta lõpus.  

Nii jooksvate õpiülesannete lahendamise kui ka kontrolltööde puhul hinnatakse:  

1) õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust;  

2) õppekavas ettenähtud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu;  

3) veenvat tõendamist õpilase poolt;  

4) arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust;  

5) õpilasepoolset praktilise tegevuse mõtestamist;  

6) õpilase arengut.  

 

5.-6. klass (II kooliaste)  
5.-6. klassis õpetatakse informaatikat 1 ainetund nädalas. Klassikursuse maht on 35 tundi.  

1) Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
5. klassi informaatikaõpetusega taotletakse, et opilane:  

1) õpiks arvutisse suhtuma kui info- ja teadmisteallikasse ning õppimisvõimalusse;  

2) oskaks otsida internetist vajalikku eakohast informatsiooni;  

3) omaks teadmisi arvuti turvalisusest ja ohtudest internetis;  

4) omandaks algteadmisi erinevatest programmidest, mis aitavad tal õppida, tekstidokumente 

koostada ja lihtsaid esitlusi koostada;  

5) oleks võimeline edastama infot internetis (meili-aadressi tegemine, e-maili saatmine,  

e-kaardi saatmine, suhtlusvõrgustikega tutvumine).  

6) kasutaks saadud teadmisi ja oskusi praktiliselt erinevates ainetes  

 

2) Õppeaine kirjeldus  
5. klassi informaatika õpetamise üldeesmärk on, et õpilane oskaks igapäevaselt kasutada arvutit õpi- 

ja suhtlusvahendina. Tund valmistab õpilasi ette selleks, et oleks ka teisi ainetunde võimalik 

arvutiklassis pidada ja, et õpilane oskaks vajalikke koduseid töid arvutis teha (referaadid, 

mõistekaardid, plakatid, voldikud, koomiksid jne). Et õpilane oleks võimeline lisamaterjali 

internetist leidma, seda eakohaselt analüüsima ja töötlema. Informaatika õpetamine loob uusi 
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võimalusi ainetevaheliseks lõimimiseks. Arendab laste loovust ja ettevõtlikkust. Tõstab 

õpimotivatsiooni, kuna laps saab osaleda erinevates veebipõhistes viktoriinides ja võistlustes. 

Põhirõhk on praktilisel arvutikasutusel erinevaid õppeaineid õppides.  

 

3) Teadmiste kontroll  
Informaatika õpitulemusi kontrollitakse ja hinnatakse jooksvalt opiülesannete järel ja kokkuvõtvalt 

poolaasta lõpus.  

Hinnatakse:  

1) õppe plaanipärasust, loomingulisust ja ratsionaalsust; 

2) õppekavas ettenaätud õpitulemuste saavutamist ning seonduvate pädevuste olemasolu 

veenvat tõendamist õpilase poolt;  

3) arvutiga loodud materjalide tehnilist teostust, esteetilisust ning originaalsust;  

4) õpilase arengut.  

 

4) Õpitulemused  
6. klassi lõpetanu:  

1) oskab arvutit tööle panna ja sulgeda;  

2) oskab arvutisse sisse logida;  

3) tunneb ja oskab kasutada oppetöös vajalikke eakohaseid programme;  

4) oskab teksti töödelda, pilti lisada ja töödelda, salvestada, printida;  

5) oskab tabelit koostada;  

6) oskab arvutis mõistekaarti koostada;  

7) oskab endale meili-aadressi teha, meili saata, manust lisada;  

8) oskab avada eakohaseid programme ja nendega töötada;  

9) oskab otsida internetist infot, seda analüüsida.  

 

5) Õpisisu  
1) Tutvumine arvutiga. Sisend- ja väljundseadmed (hiir, klaviatuur, monitor, printer, skänner, 

kõlarid, kõrvaklapid jms) ning nende kasutamine.  

2) Arvuti korrashoid ja käsitsemise reeglid.  

3) Tutvumine õperatsioonisüsteemi graafilise liidesega. Aknad, ikoonid, töölaua korrastamine.  

4) Programmide käivitamine ja nende töö lõpetamine.  

5) Lihtsamate graafikaprogrammide (näiteks Paint, InkScape) kasutamine.  

6) Standardse terminoloogia kasutamine. Orienteerumine programmide menüüsüsteemis.  

7) Tutvumine Microsoft Wordiga: tekstitöötlus, pilditöötlus, tabel. Printimine.  

8) Internet: internetiotsingud, erinevad õpiprogrammid, -portaalid, internetist saadud info 

analüüs, töötlus, kasutamine oma töödes.  

9) Tutvumine erinevate õpivõimalustega internetis.  

10) Meiliaadress. Meili saatmine, manuse lisamine.  

11) Mõistekaardi koostamine – MS Word, Bubbles jne.  

12) Erinevate ristsonade koostamine.  

13) Lihtsa slaidiesitluse koostamisega tutvumine.  

14) Väikese referaadi koostamine.  

 

6) Praktilised tööd  
Suuremad praktilised tööd sooritatakse arvutit kasutades ja on lõimitud teiste II kooliastmes 

õpetatavate õppeainetega.  
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7) Lõiming  
Eesti keele, loodusõpetuse, matemaatika, kunstiõpetusega jne.  

 

8) Labivad teemad  
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli informaatikaõpetuses eelkõige 

õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise kaudu.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemine II kooliastmes aitab õpilasel 

kujundada positiivset hoiakut õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist.  

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kõsitlemisel II kooliastmes on keskne saada 

koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi.  

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ raames kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt 

tunnustatud käitumisharjumusi (netiket), toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset 

suhtumist sellesse. Opilaste erinevaid kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja 

selle kokkupuudetest teiste kultuuridega.  

Läbiv teema „Teabekeskkond“ - õpilane harjub mõistma, millised seaduspärasused kehtivad 

privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis.  

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisel II kooliastmes õpitakse tundma 

infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada 

eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme.  

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel II kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute 

käitumisviiside kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused 

seonduvalt tervise füüsilise, vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb 

tervist väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle 

tekkepõhjusi oma igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt ka 

internetis.  

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisel II kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, 

heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks 

õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimvaääikust, lugupidamist enda ja teiste vastu ka suhtlemisel 

internetis.  

 

7. – 9. klass (III kooliaste)  
7.-9. klassis õpetatakse informaatikat 1 ainetund nädalas. Klassikursuse maht on 35 tundi.  

 

1) Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
7.-9. klassi informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) õpiks arvutisse suhtuma kui info- ja teadmisteallikasse ning õppimisvõimalusse;  

2) saaks ülevaate kaasaegsest infotehnoloogiast ja selle võimalustest;  

3) omandaks tekstitöötlusprogrammidega töötamise põhilised võtted;  

4) omandaks esitlusprogrammidega töötamise põhilised võtted;  

5) omandaks tabeltöötlusprogrammidega töötamise põhilised võtted;  

6) õpiks leidma Interneti vahendusel asjakohast informatsiooni;  

7) õpiks iseseisvalt efektiivselt arvutit kasutama;  

8) omandaks e-teenuste kasutamise;  

9) kasutaks saadud teadmisi ja oskusi praktiliselt erinevates ainetes.  

 

2) Õppeaine kirjeldus  
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Õpetamise üldeesmärk on, et õpilane oskaks igapäevaselt ja edukalt kasutada arvutit õpi- ja 

suhtlusvahendina. Õpilasel võimaldatakse ise tehes õppida uusi töövõtteid. Loengutele lisaks 

sooritatakse ainekavast lähtuvalt hästi kavandatud ja tagasisidestatud õpiülesandeid. Et tagada 

õpitust arusaamine, toetatakse õpilaste refleksiooni õpitu kohta ja suulisi ettekandeid. Õpilased 

peavad korrektset emakeelset terminoloogiat kasutades suutma selgitada oma töövõtteid ning 

otsuseid. Peale valdavalt individuaalsete ülesannete võimaldatakse õpilastele rühmatööd (sh 

veebipõhist keskkonda kasutades). Tundide ette valmistamisel järgitakse metoodilise 

vaheldusrikkuse printsiipi, varieerides järjestikustes tundides individuaalset ja rühmatööd ning 

avastuslikku ja esitluslikku õpistrateegiat.  

Referaadi, andmete analüüsimise ja esitluse koostamise teemad võetakse üldjuhul teistest 

õppeainetest, aidates seeläbi kaasa oppeainete lõimumisele.  

 

3) Teadmiste kontroll  
Informaatika õpitulemusi kontrollitakse ja hinnatakse jooksvalt õpiülesannete järel ja kokkuvõtvalt 

poolaasta lõpus.  

 

4) Õpitulemused  
Õpilane:  

1) leiab internetist teda huvitavaid kogukondi ja liitub nendega; vajaduse korral algatab ise uue 

virtuaalse kogukonna ning loob sellele veebipõhise koostöökeskkonna;  

2) kasutab etteantud või enda valitud veebipõhist keskkonda sihipäraselt ja turvaliselt; liitub 

keskkonnaga, valib turvalise salasõna, loob kasutajaprofiili ning lisab materjale;  

3) reflekteerib oma õpikogemust ajaveebi kasutades;  

4) koostab koostöös kaasõpilastega hüpertekstidokumente Wiki abil;  

5) loob uut veebisisu ja taaskasutab enda või teiste loodud veebisisu (tekstid, pildid, audio, 

andmed), lähtudes intellektuaalomandi kaitse headest tavadest ja autori seatud litsentsi 

tingimustest;  

6) kasutab ratsionaalselt valitud märksonu ning ühisjärjehoidjaid omaloodud või internetist 

leitud sisu märgendades;  

7) vistutab videoid, fotosid ja esitlusi veebilehe sisse, tellib RSS-voo;  

8) eristab keskkondade turvatasemeid (nt http vs https, turvasertifikaadid) ning arvestab neid 

veebikeskkonda kasutades;  

9) kasutab kooli, kohaliku omavalitsuse ja riigi pakutavaid infosüsteeme ning noorte e-

teenuseid;  

10) võrdleb kaht etteantud veebipõhist teabeallikat sobivuse, objektiivsuse/kallutatuse ja 

ajakohasuse aspektist;  

11) kasutab turvaliselt ja eetiliselt virtuaalset identiteeti: kaitseb enda identiteeti, on ettevaatlik 

võõrastega virtuaalselt suheldes (libaidentiteet), hoidub kasutamast teiste inimeste identiteeti.  

 

5) Opisisu  
1) Infoühiskonna tehnoloogiad  

Internet suhtlus- ja töökeskkonnana. Infootsingu erinevad votted ja vahendid.  

Veebikeskkondadesse kasutajaks registreerumine, kasutajaprofiili loomine. Oma virtuaalse 

identiteedi kaitsmine. Turvalise ja eetilise interneti-käitumise alused. Kooli infosüsteemide ja e-

õppekeskkonna kasutamise reeglid.  

Eesti e-riik ja e-teenused. Isikutunnistuse kasutamine autentimisel ja digiallkirjastamisel.  

Omavalitsuse veebilehelt e-teenuste leidmine ning kasutamine. Kodanikuportaali eesti.ee 

kasutamine.  
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Personaalse õpikeskkonna loomine sotsiaalse tarkvara vahenditega. Ajaveebi kasutamine 

õpikogemuse refleksiooniks. Wiki ja veebipohise kontoritarkvara kasutamine dokumentide 

loomiseks koostöös kaasopilastega. Ühisjärjehoidjate ja vookogude kasutamine. Arendusprojekti 

alustamine ning selle tarvis veebipõhise koostöökeskkonna loomine.  

Sisu tootmine ja taaskasutus, litsentsid. Esitluste, fotode, videote, audiomaterjali ja andmefailide 

säilitamine, märgendamine ning jagamine veebikeskkonna vahendusel. RSSi tellimine. Fotode, 

videote ja esitluste vistutamine veebilehele. Podcast’i loomine.  

Osalus virtuaalses praktikakogukonnas. Veebipõhise koosoleku kavandamine ja pidamine, 

dokumenteerimine. Rühmaarutelu korraldamine ning probleemipõhine õpe veebipõhises 

keskkonnas. Rühma ajahaldus. Digitaalsete dokumentide versioonihaldus, koostöö ühe dokumendi 

koostamisel.  

2) Töö andmetega. Andmetabeli ja sagedustabeli koostamine. Diagrammi loomine sagedustabeli 

põhjal.  

3) Esitluse koostamine. Slaidi ülesehitus ja kujundus. Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine 

slaidile.  

4) Referaadi vormindamine. Päis ja jalus, laadide kasutamine pealkirjades. Sisukorra automaatne 

genereerimine. Lehekülgede nummerdamine.  

 

6) Praktilised tööd  
Suuremad praktilised tööd sooritatakse arvutit kasutades ja on lõimitud teiste III kooliastmes 

õpetatavate õppeainetega.  

 

7) Loiming  
Informaatika on lõimitav kõikide koolis õpetatavate õppeainetega.  

 

8) Läbivad teemad  
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli informaatikaõpetuses eelkõige 

õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise kaudu.  

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemine III kooliastmes keskendub 

õpilase võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning 

esmaste kutsevalikutega seostamisele.  

Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, 

millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja 

kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete 

piirajateks. Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid 

kasutama. Õpilasele vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus 

saada kutsenõustamist.  

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike 

ning globaalsete keskkonna- ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada 

arusaama loodusest kui terviksüsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest 

loodusvaradest ja -ressurssidest.  

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” kaäitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna 

eri sektorite (avaliku, tulundus- ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal 

kohal on riigi demokraatliku valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja 

mojutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse ning 

vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse arendamiseks 

tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks ning teda julgustatakse 

neis tegevustes osalema.  
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Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, 

et omaenda tugev kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel.  

 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia 

rolle ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest 

olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna opilane hakkab leitud teavet 

järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt oppimisvoimalusi valides). Õpetus ja 

kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma 

privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks. Läbiva teema 

käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga seotud problemaatilisi olukordi (eraellu 

sekkumine, väärteabe edastamine, huvide kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms).  

 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” kasitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise 

pädevusi igapäevaelus ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete 

õpetajatel lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid.  

 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja 

ohutust väärtustavate hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste 

arendamisele. Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, 

juhtumianalüüsid, ruhmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega 

korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist 

edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse.  

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile 

väärtushinnangute ja kõlbeliste normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate 

maailmavaadete ja religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tanapäeval) toetatakse sallivuse ja 

lugupidava suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri 

allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse õpilasi 

arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma 

seisukohti, pidades silmas eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist 

erinevatesse arusaamadesse
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