Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Ajalugu
Klass: 5. klass
Tundide arv nädalas: 1
Õppesisu: Ülevaade ajaloost
Põhimõisted
Ajalugu, ajalooallikas, fakt, hinnang, ajatelg, eKr, pKr, daatum, arheoloogia, muistis,
minevik, homo sapiens, arhiiv, muistis, vaarao, sarkofaag, püramiid, papüürus,
demokraatia, müüt, kuningriik, vabariik, religioon, piibel, kristlus, Liivimaa, must surm,
koloonia, klassikaline kultuur, tsaar, diktaator, terror, revolutsioon, maailmasõda,
ärkamisaeg, kommunism, fašism, okupatsioon, kolhoos, isikukultus, holokaust,
küüditamine, metsavennad, Euroopa Liit, heaoluühiskond, taasiseseisvumine
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, arutelu, rollimäng,
ajaloolise kujutluse loomine, loovülesande, kava, ajajoone, õpimapi koostamine,
praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja kontuurkaardi täitmine,
loovtöö kirjutamine, infootsing teabeallikatest), tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud),
IKT vahendite kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks,
Õpitulemused
Õpilane:
1) tunneb huvi mineviku vastu
2) ) tunneb oma kodukoha ajalugu, Eesti ajalugu, Euroopa ning maailma ajalugu
ajastut kõige enam iseloomustavate sündmuste, protsesside ja isikute kaudu;
3) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning oma rolli kultuuripärandi säilitajana ja
edasikandjana ning määratleb end oma rahva liikmena;
4) leiab, üldistab, tõlgendab, kasutab ja hindab kriitiliselt ajalooteavet;
5) kasutab ajaloo põhimõisteid õiges kontekstis, eristab ajaloofakti tõlgendusest ja
arvamusest, näeb ja sõnastab probleeme ning esitab neist lähtudes küsimusi ja
pakub lahendusteid;
6) mõistab põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse ja järjepidevuse olemust ning
hindab allikate usaldusväärsust ajaloosündmusi ja -protsesse ning ajaloolist
keskkonda analüüsides;
7) tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab
oma arvamust, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma
eksimusi;
8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike ja teabeallikaid, väljendab oma
teadmisi
9) ning oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab õppetegevuses IKT vahendeid.
10) kasutab kontekstis aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase sajand,
aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number, ajaloo periodiseerimine;
11) kirjeldab mõnda minevikusündmust ja inimeste eluolu minevikus;
12) ) leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
13) väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
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14) kasutab ajalookaarti
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui
ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja
sobivat stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus,
meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning
autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning autorikaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsust tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: ajalugu
Klass: 6.
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu:
Muinas- ja vanaaeg.
 Aeg ja ajaarvamine, muinas- ja vanaaja periodiseerimine.
 Ajalugu ja ajalooallikad. Allikmaterjalide tõlgendamine.
 Muinasaja arengujärgud ja nende üldiseloomustus: kiviaja inimese tegevusalad,
põlluharimise algus, loomade kodustamine, käsitöö areng, metallide
kasutuselevõtmine,
 Eesti muinasaja üldiseloomustus, Pulli, Kunda.
Vanad Idamaad
 Vanaaja sisu ja üldiseloomustus: ajalised piirid, looduslikud olud.
 Vana-Egiptus, Egiptuse riigikorraldus. Thutmosis III, Ramses II, Tutanhamon;
eluolu, religioon, kultuurisaavutused.
 Mesopotaamia, sumerite linnriigid, leiutised (ratas, potikeder), Hammurabi
seadused, eluolu, religioon, kultuurisaavutused.
 Iisraeli ja Juuda riik, ainujumala usk, Vana Testament.
Vana-Kreeka
 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 eluolu, kultuur ja religioon Hellase maailma ühendajana,
olümpiamängud,
 religioon ja mütoloogia, Homerose kangelaseepika, ajalookirjutus, Herodotos,
teater, kunst,
 arhitektuur (Ateena akropol), skulptuur, vaasimaal, hellenite igapäevaelu,
hellenistlik kultuur,
 Vana-Kreeka kultuuri tähtsus.
Vana-Rooma
 Rooma riigi tekkimine, looduslikud olud, Rooma linna tekkimine, kuningad,
vabariigi algus,
 Rooma vabariik, ühiskondlik korraldus, Rooma võimu laienemine Vahemere
maades. Hannibal,
 kodusõjad Roomas. Caesar, vabariigi lõpp.
 Rooma keisririik, ühiskondlik korraldus. Augustus, Rooma impeerium ja selle
lõhenemine.
 Vana-Rooma kultuur, rahvas ja eluolu, Rooma kui impeeriumi keskus ja antiikaja
suurlinn, kunst
 ja arhitektuur, avalikud mängud, Rooma õigus. Ristiusu teke, Uus Testament.
Põhimõisted:
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Kasutab asjakohaselt mõisteid: aeg, muinasaeg, vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr,
pKr, araabia number, rooma number, kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik
ebavõrdsus, sugukond, hõim;
Egiptus: tsivilisatsioon, linnriik, vaarao, muumia, sfinks, tempel, püramiid,
preester;
Vana-Kreeka: polis, rahvakoosolek, akropol, agoraa, türann, aristokraatia,
demokraatia, kodanik, ori, eepos, olümpiamängud, teater, tragöödia, komöödia,
skulptuur, Trooja sõda, hellenid, tähestik;
Vana-Rooma: vabariik, foorum, kapitoolium, Colosseum, patriits, plebei, konsul,
senat, rahvatribuun, orjandus, amfiteater, gladiaator, leegion, kodusõda, kristlus,
piibel, Rooma õigus, provints, Ida-Rooma, Lääne-Rooma, Kartaago,
Konstantinoopol, ladina keel;

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
 Aastat läbiv projekt üksi või grupitööna;
 Ettekannete ja PowerPoint esitluste koostamine;
 Objektide pildistamine ning üleslaadimine; nende kohta ülevaate koostamine
 Õppeotstarbelise animafilmi tegemine
Õpitulemused:
1) kasutab asjakohaselt aja mõistega seonduvaid sõnu, lühendeid ja fraase aeg,
muinasaeg,
vanaaeg, sajand, aastatuhat, eKr, pKr, araabia number, Rooma number;
2) tunneb mõningaid iseloomulikke sündmusi kodukoha ja Eesti ajaloost ning seostab
neid
omavahel;
3) teab mõnda ajaloolist asumit, selle tekkimise ja kujunemise 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.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
 Õppeotstarbelise animafilmi tegemine, fotode töötlemine ja esitluste koostaminearvutiõpetus
 Sobiva teatrietenduse külastamine- eesti keel ja kirjandus
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Eeposte käsitlemine- eesti keel ja kirjandus
Erinevate maade looduslike olude käsitlemine- loodusõpetus
Olümpiamängude käsitlemine- kehaline kasvatus
Usunditega seotud teemade käsitlemine, vastavate näituste külastamineusundiõpetus

Tallinna Südalinna Kool
Õppeaine: Ajalugu
Klass: 7. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: Keskaeg ja varauusaeg
Põhimõisted: Seisuslik ühiskond, läänikord, ristiusk ja ristisõjad, romaani ja gooti stiil,
islam, hansakaubandus, tsunftikord, viikingid, muistne vabadusvõitlus, humanism,
renessanss, misjon, misjonär, heliotsentriline maailmakäsitlus, senjöör, vasall, lään,
katedraal, luteri usk, reformatsioon, kalvinism, protestant, katoliiklus,
vastureformatsioon, jesuiidid, maadeavastused, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn,
abt, abtiss, feodaal, päriori, päriorjus, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit,
Mõõgavendade ordu, Liivi ordu, Muhamed, mošee, Meka
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
projektõpe,loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja
otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja
kontuurkaardi täitmine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs),
tegevuspõhine õpe (nt dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine).
Õpitulemused: Õpilane:
1) iseloomustab läänikorda, feodaalset hierarhiat, seisuslikku ühiskonda,
naturaalmajandust,
talupoegade ja feodaalide elulaadi; kiriku osa keskaja ühiskonnas ning kultuuripärandi
säilitajana ja maailmapildi kujundajana; teab, kuhu tekkisid keskaegsed linnad,
iseloomustab keskaegse linna eluolu;
2) iseloomustab Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi
jagunemist;
3) iseloomustab araabia kultuuri ja selle mõju Euroopale, näitab kaardil araablaste
vallutusi;
4) kirjeldab viikingite elu, nimetab ja näitab kaardil nende retkede põhisuundi;
5) toob esile ristisõdade eesmärgid ja tulemused;
6) nimetab Eesti muinasmaakondi ja suuremaid linnuseid, iseloomustab eestlaste eluolu
muinasaja lõpul, Eesti ristiusustamist ja muistset vabadusvõitlust;
7) teab, kuidas kujunes Bütsantsi riik ning tekkis Vana-Vene riik;
8) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid paavst, patriarh, piiskop, preester, munk, nunn,
senjöör, vasall, feodaal, pärisori, Inglise parlament, raad, tsunft, gild, Hansa Liit,
Mõõgavendade Ordu, Liivi Ordu, romaani stiil, gooti stiil, koraan, Muhamed, mošee,
Meka;
9) teab, kes olid Karl Suur ja Justinianus I, ning iseloomustab nende tegevust
10) teab, kuidas mõjutasid varauusaegset ühiskonda maadeavastused, tehnoloogia areng
ja
reformatsioon;
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11) iseloomustab Eesti arengut 16. sajandil, majanduse ja linnade arengut ning
reformatsiooni
mõju;
12) seletab Liivi sõja põhjusi ja tagajärgi;
13) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid maadeavastused, reformatsioon, protestandid,
luteri
usk, renessanss, humanism;
14) teab, kes olid Kolumbus, Martin Luther ja Leonardo da Vinci, ning iseloomustab
nende tegevust.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui
ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja
sobivat stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus,
meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning
autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsus tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: Ajalugu
Klass: 8. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: Inimene ja ühiskond, demokraatia, kodanikuühiskond
Põhimõisted: avalik arvamus, avalik elu, eraelu,ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika,
autoriõigus, autorivastutus, reklaam ja plagiaat sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne
kihistumine,sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus, avalik
sektor, erasektor, kolmas sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik asutus, eraettevõte,
mittetulundussektor, sihtasutus;inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud
õigused, poliitilised õigused, kultuurilised õigused, demokraatia, autokraatia, totalitarism;
võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused,
kodanikuühiskond, kodanikualgatus
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
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 ningesitamine IKT võimalusi kasutades; statistika, allikate, sh
juriidiliste tekstide ja kaardi analüüs;töölehtede täitmine; reklaami, teemakohaste filmide
jms kriitiline analüüs; juhtumianalüüs; dokumendiplankide täitmine jne; õppekäigud.
Õpitulemused: Õpilane:
1) orienteerub infokeskkonnas, suudab infot kriitiliselt hinnata ja kasutada;
2) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid avalik arvamus, avalik elu, eraelu,
ajakirjandusvabadus, ajakirjanduseetika, autoriõigus, autorivastutus, reklaam ja
plagiaat;
3) mõistab ajakirjanduses käsitletavaid probleeme; kasutab lihtsamaid uurimismeetodeid
probleemide kirjeldamiseks;
4) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid sotsiaalsed erinevused, sotsiaalne
kihistumine,
sotsiaalne sidusus, sotsiaalne tõrjutus, identiteet, mitmekultuurilisus;
5) märkab erinevusi sotsiaalsete rühmade vahel ja mõistab nende põhjusi;
6) väärtustab sotsiaalset õiglust ja sidusust;
7) väärtustab soolist võrdõiguslikkust;
8) teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid avalik sektor, riigiasutus, avalik-õiguslik
asutus, erasektor, eraettevõte, mittetulundussektor, sihtasutus;
9) selgitab ühiskonna sektorite spetsiifikat ja rolli ühiskonnas;
10) teab sotsiaalse ettevõtluse ja vabatahtliku töö võimalusi.
11) mõistab kultuuride erinevusi ja oskab suhelda teiste kultuuride esindajatega.
12) teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid demokraatia, autokraatia, totalitarism;
võimude lahusus ja tasakaal, õigusriik, kodanikuõigused, kodanikuvabadused,
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kodanikuühiskond,kodanikualgatus;
13) selgitab demokraatia põhimõtteid ning nende rakendamist riigivalitsemises;
14) väärtustab demokraatlikke vabadusi ja tunneb demokraatlikus ühiskonnas kehtivaid
reegleid (nt pluralismi, kaasamist, vähemusega arvestamist, igaühe võrdsust seaduse ees);
käitub demokraatia põhimõtete järgi;
15) oskab vahet teha demokraatial ja autokraatial, tunneb ja selgitab demokraatliku,
autoritaarse ja totalitaarse ühiskonna põhijooni ja annab neile hinnangu;
16) selgitab õigusriigi toimimise põhimõtteid.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui
ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja
sobivat stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus,
meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning
autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsus tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine:Ajalugu
Klass: 9. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: Lähiajalugu: Maailm kahe maailmasõja vahel 1918–1939,
Teine maailmasõda 1939–1945, Maailm pärast Teist maailmasõda 1945–2000
Põhimõisted: demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, ideoloogia, fašism,
kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem,
vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu; MRP, holokaust, küüditamine, baaside
leping, okupatsioon, ÜRO, perestroika,
glasnost,
külm sõda,
kriisikolle,
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi
Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
projektõpe,loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja
otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, töölehe ja
kontuurkaardi täitmine, arutluse kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs),
tegevuspõhine õpe, esitluste tegemine
Õpitulemused
Õpilane:
1) näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi (Versailles’ süsteem);
2) toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930. aastail;
3) iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
4) iseloomustab ning võrdleb Eesti Vabariigi arengut demokraatliku parlamentarismi
aastail ja vaikival ajastul;
5) iseloomustab kultuuri arengut ja eluolu Eesti Vabariigis ning maailmas, nimetab uusi
kultuurinähtusi ja tähtsamaid kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, ideoloogia, fašism, kommunism, natsionaalsotsialism, repressioon,
Rahvaste Liit, Versailles’ süsteem, vaikiv ajastu, parlamentarism, Tartu rahu;
7) teab, kes olid Jossif Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Franklin Delano
Roosevelt, Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust,
8) näitab kaardil Teise maailmasõja sõjategevust Idarindel, Läänerindel, Vaiksel
ookeanil ja Põhja-Aafrikas ning muudatusi Teise maailmasõja järel;
9) iseloomustab, milline oli rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel, ja toob esile
Teise maailmasõja puhkemise põhjusi;
10) selgitab MRP ja baaside lepingu tähtsust Eesti ajaloos;
11) iseloomustab Eesti Vabariigi iseseisvuse kaotamist;
12) teab, millal algas ja lõppes Teine maailmasõda, toob esile Teise maailmasõja
tulemused ja tagajärjed;
13) teab, mis riigid tegutsesid koostöös Saksamaaga ning mis riikidest moodustus
Hitlerivastane koalitsioon;
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14) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid MRP, holokaust, küüditamine, baaside
leping, okupatsioon, ÜRO,
15) iseloomustab külma sõja olemust ning toob esile selle avaldumise valdkonnad ja
vormid;
16) näitab kaardil olulisemaid külma sõja aegseid kriisikoldeid ja muutusi maailma
poliitilisel kaardil 1990. aastail;
17) iseloomustab tööstusriikide arengut USA ja Saksamaa Liitvabariigi näitel;
18) iseloomustab kommunistlikku ühiskonda NSV Liidu näitel ning Eesti arengut NSV
Liidu koosseisus;
19) toob esile kommunistliku süsteemi kokkuvarisemise põhjused ja tagajärjed;
20) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ja Eesti Vabariigi arengut;
21) iseloomustab kultuuri ja eluolu 20. sajandil;
22) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, külm sõda, kriisikolle,
kollektiviseerimine, industrialiseerimine, plaanimajandus, massirepressioon, Atlandi
Harta, Euroopa Liit, NATO, Balti kett, laulev revolutsioon;
23) teab, kes olid Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar
Savisaar ja Mart Laar, ning iseloomustab nende tegevust.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui
ka kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja
sobivat stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida
õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus,
meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning
autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.
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Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse
tähtsus tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: Ajalugu
Klass: 10. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: I kursus Üldajalugu (antiikaeg, keskaeg, uusaeg), II kursus Eesti ajalugu I osa
(kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)
Põhimõisted
I kursus: Linnriik, hellen, barbar, religioon, mütoloogia, eepos, rooma õigus, vabariik,
hellenism, polis, demokraatia, türannia, kodanik, senat, konsul, keisririik, patriits, plebei,
piibel, kirik, klooster, vaimulikud ordud, inkvisitsioon, ketserlus, ristisõjad, feodaalkord,
naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, skolastika, koraan, renessanss,humanism,
reformatsioon, absolutism,parlamentarism, valgustus, revolutsioon, reform, kapitalism,
kolonialism, monopol,urbaniseerumine, sotsialism
II kursus: Arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, maakond, kihelkond,
malev, animism, Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, sunnismaisus,
adramaa, pildirüüste, Balti ristisõda, muistne vabadusvõitlus, mõis
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
projektõpe,loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja
otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, allika
usaldusväärsuse hindamine, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse, referaadi,
ettekande kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe (nt
dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine), IKT vahendite kasutamine info
hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks, õppekäigu ettevalmistamine ja
korraldamine.
I kursuse lõpul õpilane:
1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal;
2) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning
mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval;
3) tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja
keisririigi toimimise põhimõtteid;
4) iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning
kristluse
tekkelugu ja kujunemist riigiusuks;
5) iseloomustab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja
Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab
neid kriitiliselt;
6) näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku kultuuri levikuala ning Rooma riigi
laienemist;
7) teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander
Suur, Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, Jeesus ja Paulus, ning
iseloomustab nende tegevust
8) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis;
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9) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid
teabeallikaid;
10) iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma
kujundajana;
11) teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond;
12) iseloomustab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit;
13) teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele;
14) iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust
15) teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, Innocentius III ja Aquino Thomas, ning
iseloomustab nende tegevust
16) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute
muutumist uusajal;
17) iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja
reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid;
18) teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale;
19) iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule;
20) näitab ja analüüsib uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil;
21) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal;
22) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph Kolumbus, Fernão de Magalhães, Martin
Luther, Louis XIV, Voltaire, George Washington, Napoleon, Karl Marx ja Otto von
Bismarck, ning iseloomustab nende tegevust.
II kursuse lõpul õpilane:
1) teab ja iseloomustab olulisemaid Eesti esiaja perioode inimeste tegevusalade ning
eluolu muutuste alusel; tõlgendab muististe alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku
korraldust ning uskumusi ja vaimulaadi;
2) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi;
3) iseloomustab Eesti halduskorraldust ja majanduslikku arengut esiaja lõpul;
4) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, käiku ja tulemusi erinevate osaliste vaatenurgast;
5) tunneb muutusi Vana-Liivimaa riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil;
6)iseloomustab suhteid naaberriikidega;
7) analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja tähendust ajaloolise narratiivina;
8) iseloomustab Eesti keskaja ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik seisund ja
majanduslik olukord, käsitöö ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja
Euroopa ajaloo vahel keskajal;
9) iseloomustab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti
kultuurile,vaimuelule ja väärtushinnangute muutumisele; mõistab kultuurilist
järjepidevust;
10) analüüsib kriitiliselt keskaja kroonikaid ja teisi teabetekste;
11) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik ja iseloomustab neid
12) iseloomustab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; võrdleb
suurriikide mõju Läänemere piirkonnas 16. sajandil;
13) selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja tulemusi; analüüsib ning hindab allikate alusel
sõja osaliste tegevust;
14) teab muutusi riiklikus korralduses ja poliitilisel kaardil sõdade ajal;
15) iseloomustab reformatsiooni mõju ja tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib muutusi
mentaliteedis ning vaimuelus;
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16) teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan IV ja Wolter von Plettenberg, ning
iseloomustab nende tegevust.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka
kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat
stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid.
Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja
selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning autorikaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: Ajalugu
Klass: 11. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: III kursus Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)”; IV kursus „Lähiajalugu I
– Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel”
Põhimõisted
III kursus: Rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, Vastne Testament,
Academia Gustaviana; Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, vennastekogud
estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, venestamine, Aleksandrikool;
IV kursus: Imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit, Veebruarirevolutsioon,
autonoomia, Asutav Kogu, Landeswehr, Tartu rahu; Versailles’ süsteem, vaikiv
ajastu, parlamentarism, vabadussõjalased; demokraatia, diktatuur, autoritarism,
totalitarism, kommunism, NSVL, fašism, natsionaalsotsialism, R ahvasteliit, Anšluss,
Müncheni konverents, MRP, baaside leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi harta,
ÜRO.
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
projektõpe,loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine, rolli- ja
otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, allika
usaldusväärsuse hindamine, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse, referaadi,
ettekande kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe (nt
dramatiseeringud, mudelite ja makettide valmistamine), IKT vahendite kasutamine info
hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks, õppekäigu ettevalmistamine ja
korraldamine.
III kursuse lõpul õpilane:
1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal;
2) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal ning annab sellele allikate ja
teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate usaldusväärsust;
3) iseloomustab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal;
4) mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos
ning tänapäeval;
5) teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning
iseloomustab nende tegevust. selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;
6)) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule;
7)) analüüsib allikate ja teabetekstide alusel talurahva majandusliku olukorra ning
õigusliku seisundi muutumist;
8)) analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud tingimusi;
10)) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju eesti vaimuelule;
teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm Hupe
ning iseloomustab nende tegevust.
11) teab, kuidas muutus talurahva õiguslik seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab
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majandusprotsesside ja talurahvaseaduste seoseid;
12) mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust ning selle mõju kodanikuühiskonna
kujunemisele Eesti ajaloos;
13) iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi ja seoseid Euroopaga;
14) teab, millised olid tähtsamad rahvusliku liikumise ettevõtmised ning kes olid
rahvusliku liikumise eestvedajad; analüüsib allikate alusel rahvusliku liikumise
ettevõtmisi ja ideid;
15) iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19.
sajandi lõpul ning loob seoseid omariikluse kujunemisega;
16) teab, kes olid Karl Ernst von Baer, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar
Jannsen, Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning
iseloomustab nende tegevust.
IV kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab suurriikide arengujooni ja rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes;
2) teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu
taotlusi;
3) tunneb maailma poliitilist kaarti enne Esimest maailmasõda: näitab kaardil suurriikide
sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, koloniaalimpeeriume;
3)iseloomustab maailma majanduse arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika mõju;
analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi;
5) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi ja mõju maailma arengule;
6) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi ja protsessi;
7) teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab sõja käiku kaardi alusel;
8) mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel
9) teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin
Päts, ning iseloomustab nende tegevust.;
10) analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab muutuste
põhjusi;
11) teab ja iseloomustab rahvusvahelisi kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania kodusõda;
12) iseloomustab majanduse arengut maailmasõdadevahelisel perioodil ning selgitab
majanduskriisi põhjusi ja mõju;
13) analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda;
14) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab
autoritarismi kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale ning iseloomustab vaikivat ajastut;
15) teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin D. Roosevelt,
Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning iseloomustab nende tegevust
16) analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise maailmasõja eel;
17) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
18) iseloomustab sõjategevust kaardi järgi;
19) teab Hitleri-vastase koalitsiooni kujunemislugu;
20) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole;
21) teab, kes olid Winston Churchill, Charles de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi
Žukov, Johannes Vares ja Otto Tief, ning iseloomustab nende tegevust;
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
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Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka
kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat
stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid.
Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja
selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning autorikaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.
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Õppeaine: Ajalugu
Klass: 12. klass
Tundide arv nädalas: 2
Õppesisu: V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel,”
VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm”
Põhimõisted
V kursus: Külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, võidurelvastumine, raudne eesriie,
Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE, kollektiviseerimine, industrialiseerimine,
stalinism, sula, stagnatsioon, dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus,
sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon; perestroika, glasnost, laulev
revolutsioon, Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse
Assamblee.
VI kursus: Desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism, sotsiaalne liikumine,
feminism, ideloogia, massikultuur, multikultuursus, emantsipatsioon, sotsialism,
liberalism, neegriliikumine, noorsooliikumine, genotsiid, holokaust, küüditamine,
GULAG, terrorism, islamimaailm
Praktilised tööd ja IKT rakendamine:
Rakendatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: vestlus, diskussioon, väitlused,
paaristöö, rühmatöö, loovülesande, kava, ajajoone, skeemi ja plaani, õpimapi koostamine,
rolli- ja otsustusmängud, praktilised ja uurimistööd (nt töö allikate ja kaardiga, allika
usaldusväärsuse hindamine, töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse, referaadi,
ettekande kirjutamine, infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs), tegevuspõhine õpe,IKT
vahendite kasutamine info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks, õppekäigu
ettevalmistamine ja korraldamine.
V kursuse lõpul õpilane:
1) analüüsib külma sõja põhjusi ja kujunemist ning teab avaldumisvorme;
2) analüüsib külma sõja kriiside tekkimise põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi;
3) analüüsib rahvusvahelist olukorda külma sõja ajal;
4) iseloomustab kahe Saksa riigi arengut külma sõja ajal;
5) teab, kes olid Harry Truman, John F. Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, Konrad
Adenauer ja Willy Brandt, ning iseloomustab nende tegevust;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO,
võidurelvastumine, raudne eesriie,
7) analüüsib demokraatlike riikide arengu põhijooni;
8) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja põhietappe;
9) teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert Schumann, ning iseloomustab nende tegevust;
10) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE,
11) analüüsib kommunistliku süsteemi kujunemislugu ja põhijooni;
12) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu arengut;
13) analüüsib kommunistliku süsteemi kriiside põhjusi ja tagajärgi;
14) analüüsib Eesti ühiskonna arengut Nõukogude okupatsiooni ajal;
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15) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kollektiviseerimine, industrialiseerimine,
stalinism, sula, stagnatsioon, dissidentlus, Brežnevi doktriin, plaanimajandus,
sotsialismileer, liiduvabariik, kultuurirevolutsioon;
16) teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, Johannes
Käbin, Aleksander Dubček ja Lech Walesa, ning iseloomustab nende tegevust
17) analüüsib kommunistliku süsteemi lagunemise põhjusi;
18) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel kaardil pärast külma sõja lõppu;
19) analüüsib jõudude vahekorra muutusi rahvusvahelistes suhetes ning uute
pingekollete kujunemist;
20) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist ning teab riikluse ülesehitamise käiku;
21) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse ja maailma;
22) teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail Gorbatšov, Boris Jeltsin, George Bush,
Helmut Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar,
ning iseloomustab nende tegevust;
23) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid perestroika, glasnost, laulev revolutsioon,
Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee.
VI kursuse lõpul õpilane:
1) teab tähtsamate ideoloogiate põhiseisukohti ja iseloomustab nende mõju ühiskonnale;
2) teab teaduse ja tehnika arengu saavutusi ning iseloomustab nende rakendumist
igapäevaelus;
3) analüüsib kultuuri arengu põhijooni ning seostab neid ühiskonnas toimunud
muutustega,
4) analüüsib, mis asjaoludel kujunesid ja muutusid inimeste hoiakud ning
väärtushinnangud sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi jooksul;
5) analüüsib rahvusvaheliste organisatsioonide rolli riikidevahelistes suhetes;
6) teab Lähis-Ida kriisikolde kujunemise põhjusi, selgitab kriisi olemust ja püüdeid seda
lahendada;
7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid desarmeerimine, võidurelvastumine, patsifism,
8) selgitab, millised arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste
kuritegude toimepaneku;
9) mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise
vajalikkust;
10) teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;
11) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid genotsiid, holokaust, küüditamine, GULAG,
12) iseloomustab koloniaalsüsteemi toimimist, selle lagunemise põhjusi ja tagajärgi;
13) analüüsib uute vastasseisude kujunemist maailmas pärast külma sõja lõppu.
Lõiming teiste ainevaldkondadega ( praktilised tegevused ja näited)
Suhtluspädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka
kirjalikult; lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat
stiili ning ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid.
Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja
selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine ning autoriõiguse kaitse.
Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste
kultuuride erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu
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mitmekultuurilises ühiskonnas; võõrkeeleoskus.
Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline
kirjaoskus, arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid);
oskus probleeme püstitada, 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 personaalse tähendust.
Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna
arengule, inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna
jätkusuutlikkus, säästlik tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh
keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine ning jätkusuutliku ja vastutustundliku
eluviisi väärtustamine.
Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja
tootmise arengu seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri
planeerimine; oskus hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja
suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid eesmärgipäraselt ja
säästlikult, järgides ohutuse ning autorikaitse nõudeid.
Kunstipädevus – Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade
käsitlemine, iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus,
rahvakultuur ning loominguline eneseväljendusoskus.
Kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust
tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning
koostööpõhimõtteid tervislikku eluviisi järgides.

