
 

Ainevaldkond Sotsiaalained 

 

Põhikooli ajalooõpetuse ainekava 

 

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.  

 
 

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;  

 
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. 



Õpikeskkond 

 
Mitmekesised õppematerjalid, eri liiki allikad (fotod, kirjad, esemed nt 

perekogust), ajalookaart, teemaraamatud, filmid, muuseumid ja ITK-põhised 

õppematerjalid 
 

Tuleb kasutada muidki õppematerjale, mis aitavad õpitavat illustreerida, täiendada 

ja rakendada. Õpikeskkonda kujundades saab õpetaja kasutada näiteks järgmisi 

materjale: 
 

1) töövihik, töölehed;  
 

2) ajalooatlas;  
 

3) ETV saadete arhiiv (http://etv.err.ee/arhiiv.php), nt Muinas-TV „Keskaegne 

maja”;  
 

4) IKT-põhine õppematerjal: interaktiivsed materjalid, nt www.koolielu.ee 

ja www.miksike.ee; keelekümblus  
 

5) seinakaardid, skeemid ja tabelid, illustratiivne materjal;  
 

6) temaatiline lisakirjandus: allikad, ajaloolugemikud, aimekirjandus, 

temaatiline ilukirjandus.  
 

7) muuseum, ajalooline keskkond: linn, kirik, muuseum, arhiiv, arheoloogilised 

paigad, muinaslinnused, ordu- ja piiskopilinnused, arheoloogiakeskus jm.  

 
 
 
 

Hindamine 

 
Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema eakohaselt 

mitmekesised, sisaldama suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, 

allikmaterjali ja piltidega, referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse 

kirjutamist. Üksikfaktide tundmisele tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja 

nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. Allikaanalüüsi puhul hinnatakse allikast 

olulise info leidmist, selle hindamist ja võrdlemist, katkendi põhjal va1stamist, 

kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Pildi- või fotoülesande puhul 

hinnatakse äratundmist, ajaloolise kontekstiga seostamist ning iseloomustamist. 

 
Kaardiülesandes kontrollitakse kaardilt informatsiooni leidmist ning kaardile 

kandmist. Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide 

tundmist, analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise 

väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. 



 
Kolmandas kooliastmes sobivad kontrolliks ja hindamiseks nii avatud kui ka 

etteantud vastusega ülesanded. Avatud vastusega ülesanded on jutukese, arutluse 

kirjutamine märksõnade abil, kava koostamine; kaardi, pildi, allika analüüs; näidete 

esitamine olukorra, perioodi, sündmuse kirjeldamise ja iseloomustamise kohta, oma 

valiku ja seisukoha põhjendamine ning mõistete selgitamine. Etteantud vastusega 

ülesanded on järjestamine ajaliselt varasemast sündmusest alates, valikvastustega 

ülesanded – etteantud tunnuste klassifitseerimine. Muude ülesannetega kontrollitakse, 

kas õpilane on omandanud ajaloo kronoloogilised piirid, teab ja iseloomustab 

tähtsamaid ajaloosündmusi, isikuid, kultuurinähtusi ja -panust; seob Eesti ajaloo 

sündmusi kodukoha, naabermaade, Euroopa ning maailma ajalooga; leiab 

ajaloosündmuste ja -nähtuste sarnasusi ning erinevusi, põhjuseid ja tagajärgi; saab aru, 

et ajaloosündmusi võib tõlgendada mitmeti; kujundab oma seisukohta ning põhjendab 

seda, annab hinnangut; asetab end minevikus elanud inimese olukorda. 

 
Kirjalikku arutlust hinnates on soovitatav aluseks võtta 15-palline skaala. 

Hinnatakse arutluse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 

analüüsi, võrdlemise ja seoste loomise oskust ning isikliku suhtumise väljendamist 

põhjendatud hinnangute kaudu. 

 

 

Ajaloo aine hindamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid: 
 

1) Õpilase orienteerumine ajateljel  
 

2) Seoste loomine varasemate perioodidega  
 

3) Ajalooliste kaartide kasutamine ja täitmine  
 
Hinnatakse õpilasete funktsionaalset lugemist ja suulist eneseväljendamist. 

 

Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel 

lähtutakse põhimõttest: 

 
„5” 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust 

„4” 75–89%, „3” 50–74%, „2” 20–49% „1” 0–19%. 



Ajalooõpetus 5. klassis 

 

Õpitulemused 5. klassis 
 
5. klassi lõpuks õpilane:  
 

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo 

periodiseerimine;  
 

2) oskab nimetada ja järjestada ajalooperioode  
 

3) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate 

allikatega, kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: 

kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas;  
 

4) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;  
 

5) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  
 

6) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja 

lühijuttu;  
 

7) kasutab ajalookaarti.  
 
 
 

5. klassi õppesisu 
 
I teema: ajaarvamine 
 
Õpitulemused 
 

Teema „Ajaarvamine“ läbimise järel õpilane: 
 

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand, 

aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo 

periodiseerimine;  
 

2) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;  
 

4) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  
 

5) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja 

lühijuttu;  
 

6) kasutab ajalookaarti.  



 
 
 
Õppesisu 
Ajaarvamisega  seotud  mõisted  ja  ajaloo  perioodid:  muinasaeg,  vanaaeg,  keskaeg, 
 
uusaeg, lähiajalugu 
 
 
 
II teema: Ajalooallikad 
 
Õpitulemused 
 

Teema “Ajalooallikad” läbimise järel õpilane: 
 

1) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest;  
 

2) töötab lihtsamate allikatega;  
 

3) kasutab kontekstis ajalooallikatega seonduvaid mõisteid: kirjalik allikas, 

suuline allikas, esemeline allikas.  
 
Õppesisu 
 
Ajalugu  ja  ajalooallikad.  Allikate  tõlgendamine:  kirjalik  allikas,  suuline  allikas, 
 
esemeline allikas, muuseum ja arhiiv. 
 
 
 
II teema: Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud 
 
Õpitulemused 
 
Teema „Ajaloosündmused ja ajaloolised isikud“ läbimise järel õpilane: 
 

1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, inimeste eluolu minevikus;  
 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  
 

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja 

lühijuttu;  
 

4) kasutab ajalookaarti.  
 
Õppesisu 
 
Ajaloosündmused ja silmapaistvad isikud kodukohas, Eestis, Euroopas ning maailmas 
 
õpetaja valikul. 
 
 
 
III teema: eluolu 
 
Õpitulemused 
 
Teema „Eluolu” läbimise järel õpilane: 
 



1) kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;  
 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;   
3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja 

lühijuttu;  
 

4) kasutab ajalookaarti.  
 

 

Õppesisu 
 
Elu linnas ja maal, rahu ja sõja ajal, eluolu, tegevusalad, elamud, rõivastus, toit, 
 
kultuur ja traditsioonid, nende muutumine ajas. 
 
 
 
IV teema: Eesti ajalugu 
 
Õpitulemused 
 

1) omab ülevaadet tähtsamatest Eesti ajaloo sündmustest ja isikutest  
 

2) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;  
 

3) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja 

lühijuttu;  
 

4) kasutab ajalookaarti.  
 
Õppesisu 
 
Eesti ajaloo kronoloogia muinasajast kuni tänapäevani tähtamate sündmuste läbi. 
 
 
 
 

Õppetegevus ja õpikeskkond 

 

5. klassi ajalooõpetuses on soovitatav kasutada õpilase aktiivse tegutsemise keskset, 

mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku 

ajaloopildi loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast 

vahetult ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma 

ajaloole. Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja 

lugusid, toetudes varasematele teadmistele. 
 

Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid 

oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja 

kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus. 

Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate 



ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate 

esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge 
 
ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat 

esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Võimaluse korral tehakse õppekäike ning 

muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid 

tunnistajaid kui ka uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse 

koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku. Teretulnud on 

(arvutipõhised jm) matkemängud. 

 
 

 

Ajalooõpetus 6. klassis 

 

Õpitulemused 6. klassis 
 
6. klassi lõpuks õpilane:  
 

1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase aeg, muinasaeg, 

vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number;  
 

2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning 

seostab neid omavahel;  
 

3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise põhjuseid;  
 

4) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;  
 

5) toob näiteid muinasaja ja vanaaja kohta;  
 

6) mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos ning esitab näiteid 

erinevate kultuurivaldkondade kohta;  
 

7) mõistab, et ajaloosündmustel ja -nähtustel on põhjused ja tagajärjed ning loob 

lihtsamaid seoseid mõne sündmuse näitel;  
 

8) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab lihtsamate 

allikatega ja hindab neid kriitiliselt;  
 

9) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu 

ja kirjeldust ning kasutab ajalookaarti.  



6. klassi õppesisu 
 
I teema: sissejuhatus ajalookäsitlusse. 
 
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 
 
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. 



 
 
II teema: 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 
 
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, Ida-Roomat 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. 

 
 
 
 

 

Ajalooõpetus 7. klassis 

 

Õpitulemused 7. klassis 
 
7. klassi lõpuks õpilane:  
 

1) õpilane oskab periodiseerida keskaja ja varauusaja perioodi ning paigutada 

neid ajateljel  
 

2) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase keskaeg, 

varauusaeg ,renessanss, feodaalkord, reformatsioon,;  
 

3) tunneb iseloomulikke sündmusi Eesti ja Euroopa keskaja ajaloost ning seostab 

neid omavahel;  
 

4) teab ja oskab nimetada mõnd keskaegset asumit või hoonet, selle tekkimise ja 

kujunemise põhjuseid;  
 

5) oskab pealiskaudselt kirjeldada keskaja kultuuri eripärasid.  
 

6) hindab materiaalset keskkonda kui ajaloosündmuste peamist kandjat;  
 

7) teab, et mineviku kohta saab teavet ajalooallikatest, töötab jõukohaste 

allikatega ja hindab neid kriitiliselt;  
 

8) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, lühijuttu 

ja kirjeldust ning kasutab ajalookaarti.  



7. klassi õppesisu 
 
I teema: 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. 
 
Keskaja ühiskond Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa näitel. Saksa-Rooma 

keisririik, parlamendi kujunemine Inglismaal, Prantsusmaa ühendamine. Eluolu 

keskajal. 
 
Asustus, tegevusalad ja eluolu kodukohas muinasaja lõpul. 
 

 

II teema: 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;  
 

4) seletab mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid, luteri usk, 

renessanss, humanism;  
 

5) 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. 



Ajalooõpetus 8. klassis 

 

Õpitulemused 8. klassis 
 
8. klassi lõpuks õpilane: 
 

1) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase 

varauusaeg, uusaeg, monarhia, parlametarism, konstitustsioon, absolutism, 

valgustus, merkantilism ; 

 
2) teab ja oskab nimetada põhilisi poliitilise suundi (konservatism, liberalism ja 

sotsialisi) oskab kirjeldada ja põhjendada nende kujunemist.  
 

3) kirjeldab industriaalühiskonna kujunemist  
 

4) töötab allikatega (kirjalik allikas, suuline allikas, esemeline allikas) ning 

oskab neid kriitiliselt hinnata  
 

5) kirjeldab olulisemaid sündmusi ja isikute elulugusid;  
 

6) oskab luua õpitu põhjal seoseid eelnevate ja järgnevate perioodidega seoseid;  
 
väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava, referaadi ja 
 
lühiessee; 
 

7) kasutab ja oskab lugeda ajalookaarti  
 
 

 

8. klassi õppesisu  
 
Teema: 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 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. 

 
 

 

Ajalooõpetus 9. klassis 

 

Õpitulemused 9. klassis 
 
9. klassi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane:  
 

1) tunneb huvi mineviku vastu;  
 

2) tunneb Eesti, Euroopa ning maailma lähiajalugu;  
 

3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana 

ja edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;  
 

4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet;  
 

5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest 

ja arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja 

pakub lahendusteid;  
 

6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning 

hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist 

keskkonda analüüsides;  
 

7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 

oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma 

eksimusi;  



8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab 
 

oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT 
 

vahendeid. 
 
 
 

9. klassi õppesisu 
 
Teema: Lähiajalugu 
 
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. 
 
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. 

 



 

Ühiskonnaõpetus 
 

I Õppe- ja kasvatuseesmärgid (õpitulemus) 

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et 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 teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi 

tasandil; 

4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja 

vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna jätkusuutlikku 

arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seadusekuulekas; 

5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.  

II Õppesisu 

Ühiskonnaõpetus aitab õpilasel kujuneda ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi 

arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. 

Ühiskonnaõpetuse tunnis omandatud teadmised, oskused ning hoiakud seostuvad tihedalt 

teistes õppeainetes (ajaloos, geograafias, inimeseõpetuses jt) õpituga, olles aluseks elukestvale 

õppele.  

Esimeses kooliastmes on ühiskonnaõpetuse teemad lõimitud inimeseõpetuse ainekavva. 

Teises ja kolmandas kooliastmes õpitakse ühiskonnaõpetust eraldi ainena. 

Põhikooli ühiskonnaõpetus käsitleb kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, kodaniku 

seoseid ühiskonna põhivaldkondadega (majandus, poliitika, õigus), ent ka suhteid teiste 

sotsiaalsete rühmadega. Kodanikuna mõistetakse demokraatliku ühiskonna liiget, kes suhtleb 

ühiskonna institutsioonidega oma huvide ja võimaluste järgi. 

Teises 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. 

Kolmandas kooliastmes lisanduvad Eesti riigi funktsioneerimisega seotud institutsioonid. 

Riigi valitsemisega tutvudes käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone, nagu Riigikogu, 



valitsus, president, kohus, kohalik omavalitsus, riigikontroll, õiguskantsler. 

Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda põhikooliga, on rohkem pööratud tähelepanu 

poliitika avaldumisele igapäevaelus ning kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana 

(nt sotsiaalkaitse süsteemi kasutamine, valla/linna elukorralduses kaasarääkimine, e-teenuste 

tarbimine jne). 

Majanduse käsitlemine kolmandas kooliastmes keskendub isiklikule majandamisele 

(ettevõtlikkus, kutsevalik, tulu tööst, eelarve, tarbimine ja toimetulek), ettevõtlusele (ettevõte, 

ressursid, tootlikkus, kasum, konkurents), riigi majanduse reguleerimisele (majanduspoliitika, 

maksud, maksutulude kasutamine riigi arenguks; õigusrikkumisest tulenev kahju riigi 

majandusele) ja turumajanduse sotsiaalsetele mõjudele (tarbimisühiskond, tööturu tasakaal, 

varanduslik kihistumine). Ainet käsitletakse võimalikult igapäevaeluga seostatult.  

Ühiskonnaõpetuse eesmärk on praktiliste ülesannete, probleemide analüüsimise ja ainealaste 

põhimõistete omandamise kaudu saada tervikpilt ühiskonna toimimisest. Olulisel kohal on 

igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamine ning asjatundlike otsuste tegemise 

oskuste omandamine, mis aitab kaasa õpilase toimetulekule ühiskonnas. Nii kujuneb õpilasel 

tervikpilt ühiskonnast, kus teadvustatakse inimtegevuse ja looduse vastastikust mõju ning 

väärtustatakse jätkusuutlikku eluviisi.  

III Õppetegevus  

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. 

Õppes pööratakse suurt tähelepanu õpilaste õpimotivatsiooni arendamisele. Olulisel kohal on 

aktiivõppemeetodid, nagu arutelud, juhtumianalüüsid, rollimängud, projektid ja õppekäigud. 

Aine käsitlemine viiakse klassiruumist välja ning kasutatakse igal asjakohasel juhul 

elusituatsioone (nt demokraatia rakendamine koolis, kodanikualgatus ja vabatahtlik tegevus 

kodukohas).  

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. 



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). Nii 

omandab õpilane teabe ja tehnoloogia kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva maailmas 

pidevalt kasvab.  

1) Õpetamisel lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 

läbivate teemadega;  

2) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks; 

3) 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: arvutiklass, raamatukogu, kohaliku omavalitsuse ja 

riigiasutused, ettevõtted, mittetulundusühingud, arhiivid, näitused, muuseumid. 

Kooliastme spetsiifilised õppetegevused esitatakse vastava kooliastme lõpus. 

IV Hindamine 

Hinnatakse nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, 

sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste 

tegevuste alusel. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselistes ning 

hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, 

juhtumianalüüsid ning rühmatöö. Hinnanguid andes ja numbriliselt hinnates võetakse aluseks 

ainekavaga määratletud õpitulemused. Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste 

vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega 

toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.  

I Õpitulemused II kooliastmel  

6. klassi lõpetaja: 

1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus; 

2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;  

3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme 

koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat; 



4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid 

(kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus); 

5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused ning miks seadusi tuleb täita; teab, mis on 

lapse õigused ja vastutus; 

6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; 

põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja 

oskab sellele vastu seista; 

7) mõistab inimeste iseärasusi; teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja 

füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ning 

valmis koostööks; oskab vältida ja lahendada konflikte; 

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest 

ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna 

ning tarbijana; 

9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; 

esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, 

kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd; 

10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides. 

 

II Õppesisu 

1) 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. 

2) Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus. Noorteorganisatsioonid. 

Eakohased kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, 

kommunikatsioonivõimalused. 

3) Rahva osalemine ühiskonna valitsemises. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, 

Vabariigi President, kohus. Kohalik omavalitsus. Seaduse ülimuslikkus, seadus kui 

regulatsioon. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne). 

4) Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli  

sisekord (kodukord). Lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule hoolitsusele  

jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal. 

5) 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. 

6) Raamatukogu, Internet. Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite 

integratsioon. Teadlik infotarbimine ja -edastamine. Autoriõiguste kaitse. 

 

 

 



III Õppetegevused 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, ühistegevus ja 

vabatahtlik töö; õpimapi ja uurimistöö koostamine (küsitluse korraldamine, viitamisreeglitega 

tutvumine, töö esitlemine jms); infootsing teabeallikatest, allikate kasutamine (nt temaatiline 

tekst, statistika, dokument, kaart jne); töölehtede täitmine, loovtöö kirjutamine; 

juhtumianalüüs; praktilised tööd: klassielu reeglite, päevaplaani ja isikliku eelarve koostamine 

jne; õppekäigud. 

 

IV Hindamine 

Hindamiseks kasutatakse arvamuslugu ja juhtumianalüüsi, dokumendi, kaardi tundmist, 

avatud ja etteantud vastustega ülesandeid, mõiste ja selgituse kokkuviimist, teabe tõlkimist 

teise vormi (graafikust tabelisse vms) ning informatsiooni leidmist, kasutamist ja rühmitamist. 

Arutlusoskust kujundavaid ja kontrollivaid ülesandeid koostades järgitakse jõukohasuse 

põhimõtet. Alustatakse lihtsamatest ülesannetest, kus õpilasele on lahendamiseks antud 

märksõnad, ülesande mõistmist ja lahendamist toetavad selgitus ning täpne juhend. 

 

I Õpitulemused III kooliastmel 

Põhikooli lõpetaja: 

1) tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning toob näiteid nende rakendamise 

kohta; toimib demokraatia põhimõtteid arvestades; on orienteeritud enesearendamisele; 

2) määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; on valmis 

toimima vastutustundliku kodanikuna Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ning maailmas; 

3) tunneb ja järgib inimõigusi, märkab nende rikkumist ning tegutseb inimõiguste kaitsel; 

tunnustab erinevaid inimrühmi võrdselt väärtuslikuna ning käitub sallivalt; 

4) tunneb Eesti riigi põhiseadust ja ülesehitust ning halduskorraldust; oskab suhelda riigi- 

ja omavalitsusasutustega; oskab leida ning 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 tänapäeva turumajanduse põhimõtteid, üksikisiku, ettevõtja ja riigi rolli 

majanduses; mõistab riigi ja turu vahekorda, teab, mis on avalik ja erasektor; tunneb 

maksustamise eesmärke ning üksikisiku õigusi ja kohustusi seoses maksudega;  

7) hindab oma võimalusi, õigusi ning vastutust ettevõtjana ja tööturu osalisena, kavandab 

oma karjääri, teeb otsuseid enda suutlikkust ja ressursse adekvaatselt analüüsides ning 

tegevuse tagajärgi prognoosides; 

8) hindab ressursside piisavust ning tarbib säästlikult; tunneb oma õigusi ja vastutust 

tarbijana; 



9) analüüsib kriitiliselt infokeskkonda, arvestades autorikaitset; oskab leida vajalikku 

teavet ja vahendeid; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid; 

10) teab, mis on üleilmastumine, ja toob näiteid üleilmastumise mõjude kohta 

majandusele, kultuurile, keskkonnale jne. 

 

II Õppesisu 

1) Ajakirjanduse roll ühiskonnas: informeerimine, tähelepanu juhtimine probleemidele, 

avaliku arvamuse kujundamine, meelelahutus jne. Kommunikatsioonieetika, avaliku ja eraelu 

piir; suhtlemiskultuur. Turunduskommunikatsioon, selle funktsioon ja liigid: valimisreklaam, 

sotsiaalreklaam, kommertsreklaam jne. Meediamajanduse põhitõed (sisu ja reklaami 

vahekord, tulud ja kulud meedias). Autoriõigused ja -vastutus, teoste kasutamine: viitamine, 

tsiteerimine, üles- ja allalaadimine. Plagieerimine. Teabe tõlgendamine ning kriitiline analüüs; 

fakti ja arvamuse eristamine. 

2) Sotsiaalsed rühmad ühiskonnas: soolised, ealised, rahvuslikud, usulised, varanduslikud,  

regionaalsed jm. Sotsiaalne kihistumine ja selle põhjused. Sotsiaalse sidusus. Sotsiaalne   

tõrjutus. Sotsiaalne õiglus ja võrdõiguslikkus. Solidaarsus. Väärtused ja identiteedid. 

Mitmekultuuriline ühiskond ja selle võimalused ning probleemid. 

3) 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. 

4) Inimõigused meie igapäevaelus, riigi ja üksikisiku roll nende tagamisel. Põhiõigused; 

sotsiaal-majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised õigused. Lapse õigused, kohustused ja 

vastutus. Lastekaitse rahvusvahelised probleemid. Inimkaubandus, tööorjus, seksuaalne 

ekspluateerimine jm UNICEFi tegevus. 

5) Demokraatliku ja mittedemokraatliku ühiskonna erinevused. Demokraatliku valitsemise  

põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal. Õigusriik.  

Kodanikuvabadused ja -õigused. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Turumajanduse põhijooned. Nõudmine ja pakkumine. Konkurents. Tootlikkus ja kasum. 

Ettevõtluse vormid: AS, OÜ, FIE. Ettevõtluse roll ühiskonnas. Ressursside jagunemine 

maailmas. Riigi roll majanduses: planeerimine 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 tööandjatele ja 

tööotsijatele. 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 ja investeerimine. Laenamine. Tarbijakäitumine, säästlik ja õiglane 

tarbimine. Tarbijakaitse kaupade ja teenuste turul. Tootemärgistused. Isiklik ettevõtlus. 

 

III Õppetegevus 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimäng, arutelu, diskussioon, väitlus, 

ajurünnak; ühistegevus ja vabatahtlik töö, projektõpe (nt heategevusprojektid; referaadi, 

uurimistöö, arvamusloo, õpimapi koostamine (viitamisreeglitega tutvumine, töö esitlemine); 

temaatilised mängud, nt tarbijakaitse; infootsing teabeallikatest ja andmete töötlemine ning 

esitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, allikate, sh juriidiliste tekstide ja kaardi 

analüüs; töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste filmide jms kriitiline analüüs; 

juhtumianalüüs; dokumendiplankide täitmine jne; õppekäigud. 

 

IV Hindamine 

Hinnatakse probleemküsimuse avamist, arvamuslugu, uurimust ja juhtumianalüüsi, 

dokumendi, statistiliste andmete ning karikatuuri analüüsi, kaardi tundmist, avatud ja 

etteantud vastustega ülesandeid: mõiste ja selgituse kokkuviimist, teabe tõlkimist teise vormi 

(graafikust tabelisse vms), informatsiooni rühmitamist. 

Praktiliste tööde puhul hinnatakse töö planeerimise, tegemise, tulemuste tõlgendamise, 

järelduste tegemise, põhjendamise ning tulemuste esitamise oskust.  

Õppekava põhjal võib põhikoolis korraldada läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid 

integreeriva loovtöö. Ühiskonnaõpetuse spetsiifika eeldab ja võimaldab seda laadi tööd 

koostada. 

 

 

 


